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DROGI CZYTELNIKU

Dziś bierzesz do ręki książkę, która może całkowicie odmienić Twoje życie. Odsłonimy tu przed 
Tobą nowe spojrzenie na otaczającą Cię rzeczywistość i damy Ci sposobność zrozumienia 
związków przyczynowych zdarzeń minionych, teraźniejszych i tych, które mają nadejść. Co więcej, 
damy Ci możliwość świadomego wpływu na Twe przyszłe losy, kiedy pojmiesz i prawidłowo 
zinterpretujesz informacje, przekazane przez na wpół zapomnianą, lecz wciąż na nowo odkrywaną 
cywilizację Majów. A wszystko za sprawą Johanna Kossnera, który, nie żądając niczego w zamian, 
chce Ci przekazać cenną, od stuleci przed Tobą skrywaną, wiedzę.

Wiedz, że ta seria książek niesie potężny zasób informacji, które niekiedy mogą Cię zaszokować. W 
takich sytuacjach zachowaj dystans, niczego nie oceniaj, staraj się wytrwać do końca – podobnie 
jak nauczyciel, który chcąc wystawić sprawiedliwą ocenę, musi przeczytać wypracowanie do 
końca. Potraktuj tę książkę jak podręcznik i spróbuj stopniowo przyswajać sobie poszczególne 
lekcje. W razie trudności możesz zwrócić się o pomoc do mnie. Chętnie wytłumaczę Ci wszelkie 
niejasności. Jeśli przeczytasz książkę jednym tchem, niewiele z niej wyniesiesz. Czytaj ją powoli, z 
rozmysłem.

W pracy tej zetkniesz się z nową terminologią i z nowymi pojęciami, które początkowo mogą 
wywołać w Twojej głowie zamęt. Niech to Cię nie zraża. W trakcie czytania bez trudu przyswoisz 
sobie nowe słownictwo, dokona się to samoistnie. Mimo iż zwiemy się homo sapiens, nasza 
świadomość jest bardzo zawężona, nasz sposób myślenia wyjątkowo schematyczny, a nasze 
słownictwo niezwykle ubogie przy wyrażaniu nieznanych dotąd treści. Wiele słów nabierze tu 
nowego znaczenia, a przede wszystkim pojęcia czasu, energii i liczby. Pierwsza część książki, 
oparta na wiedzy Majów, przybliży Ci ogólne tło, stapiając naukę z mitem. Dalsze części zaczną 
stopniowo włączać Cię do “zabawy" z kalendarzem Majów. Wyruszysz w wielką i niezwykłą 
podróż przez życie. Poznasz swoje przeznaczenie, cel, zadania i miejsce na Ziemi. Znajdziesz 
praktyczne wskazówki na każdy dzień roku. Dzięki nim unikniesz wielu błędów, rozwiążesz wiele 
problemów, będziesz mógł wnikać w dni, które dopiero mają nadejść. Zrozumiesz, że sensu życia 
wcale nie trzeba szukać, wystarczy go tylko pojąć.
Kalendarz Majów nie jest horoskopem! W przeciwieństwie do astrologii nie ma w nim dni dobrych 
czy złych; nie indukuje podświadomego strachu; nie każe omijać problemów, lecz je rozwiązywać. 
W życiu liczą się jedynie spolaryzowane doznania, które w każdej chwili możesz świadomie 
zmienić, odnajdując ich przyczynę. Przekazywane w nim informacje nie zawieraj ą żadnych 
pragmatycznych ani dogmatycznych treści. To, co widzi jeden, nie musi być regułą dla drugiego! 
Wiedza płynąca z tej książki nie ma charakteru okultystycznego – nie tworzy żadnej nowej 
ideologii, nie jest programem nowej religii czy sekty. Są to jedynie pochodzące z wyższych 
poziomów Bytu informacje, mogące Ci pomóc w rozszerzaniu świadomości.

Spróbujemy jak najprzystępniej przedstawić mechanizm działania duchowych praw CZASU, aby 
każdy, kto weźmie tę książkę do ręki, mógł zrozumieć sens swojego przeznaczenia i zamiast 
narzekać na los, zaczął go świadomie kształtować.

Posługiwanie się kalendarzem Majów jest wyjątkowo proste, choć natłok informacji – zwłaszcza w 
pierwszej części książki – może Cię nieco przerazić. Nie daj się zwieść pozorom. Tak już jest, że 
przeciwko nowościom najbardziej buntuje się ludzkie EGO, ponieważ każda nowość wydaje mu się 
zagrożeniem.

Na co dzień wystarczy, jeżeli będziesz zwracał uwagę na pieczęć i ton, stojące obok konkretnej daty 
kalendarzowej. W części Klucz do kalendarza przedstawimy Ci kilka wariantów interpretacji tych 
symboli, abyś mógł wybrać najbardziej Tobie odpowiadający. Co najważniejsze, nie musisz 
dokonywać skomplikowanych wyliczeń, jak w przypadku numerologii. Wszystko masz podane jak 
na tacy. W rozdziale Okresy fal znajdziesz krótki opis oddziaływania sił Kosmosu na każdy dzień 
roku w Twoim osobistym polu życia.



Na zakończenie pragnę wyjaśnić, że informacje zawarte w tej książce pochodzą od Wyższej 
Świadomości – nie tylko Johanna czy mojej. Czując się zespolona ze Świadomością Ducha 
CZASU, rozważnie wybrałam formę my jako formę komunikacji z Czytelnikiem. Niczego sobie 
tutaj nie przywłaszczam, ponieważ przekazy Johanna oparte są na aksjomacie, że wszystko, co 
zgłębi jednostka, staje się skarbem ogółu. Wiedza przekazana w tej pracy jest własnością nas 
WSZYSTKICH – także moją i Twoją!

Życzymy Ci przyjemnej lektury!
Hanna Kotwicka 

SŁOWO WSTĘPNE

Johann Kossner [Austriak, ur. w 1947, pedagog] zetknął się po raz pierwszy z tematyką czwartego 
wymiaru w początkach lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wpadł mu w ręce artykuł o amerykańskim 
badaczu Jose Arguellesie, który znalazł klucz do tajemniczego kodu Majów. Zaintrygował go fakt, 
że rozszyfrowane informacje adresowane są do ludzkości naszych czasów. W tym czasie niewiele 
prac Arguellesa docierało do Europy. Uważna lektura niemieckiego wydania jego książki Der 
MAYA-Faktor pozwoliła Kossnerowi wniknąć w istotę kalendarza TZOLKIN. W świadomości 
Johanna zrodziło się zupełnie nowe spojrzenie na byt i związki kosmiczno-przyczynowe. Osobiste 
przemyślenia, codzienna medytacja i informacje pochodzące z innych źródeł pozwoliły mu 
zrozumieć głębszy sens życia, uchwycić inną perspektywę.

Kolejna, wnikliwie przestudiowana praca Arguellesa pt. Dreamspell otworzyła przed Kossnerem 
bramy do poznania czwartego wymiaru – wymiaru duchowych praw CZASU, Powoli zapuszczał 
się coraz dalej i głębiej. Zaczął nie tylko inaczej patrzeć na czas, ale pojął, że ma on przede 
wszystkim wertykalne znaczenie i nie należy rozumieć go jedynie jako linearnego upływu sekund, 
godzin czy dni, lecz przede wszystkim jako treść ściśle określonego programu.

Decydujący krok w studiach nad esencją CZASU pomógł mu uczynić jego syn, Andreas, który, 
wykorzystując techniki komputerowe, opracował metodę cyfrowego przetwarzania danych o 
prawidłowościach rządzących w sferze CZASU. Dzięki temu w ich pracy nastąpił wielki przełom. 
Teraz można było dowolnie posługiwać się energiami CZASU, dokładniej precyzować wzajemne 
powiązania oraz wykorzystywać zupełnie nowe, nieznane dotąd możliwości. W styczniu 1994 roku 
ukazało się pierwsze wydanie galaktycznej metryki urodzenia.

Racjonalne podejście do praw CZASU pozwoliło Johannowi uchwycić i zrozumieć podstawowe 
powiązania, z drugiej jednak strony zamknęło mu dostęp do czegoś bardziej duchowego. Doskonale 
potrafił posługiwać się galaktycznym kodem w cztero wy m i aro wy m spektrum CZASU, jednak 
najbardziej istotna, duchowa esencja nadal pozostawała niedostępna dla rozumu.

Momentem zwrotnym w jego pracy było spotkanie z dwiema Brazylijkami – Chris i Mary de 
Freitag. Były to dwie wysoko rozwinięte świadomości. Mara i Chris odsłoniły Johannowi 
najistotniejsze aspekty komunikacji z czwartym wymiarem, podpowiedziały, na co należy zwracać 
uwagę, wnikając w głębsze warstwy Bytu. Zespolenie się ze świadomością Mary i Chris pozwoliło 
mu przekroczyć kolejny próg poznania.

Kossner, świadomy wagi odkrycia innego sensu czasu, bezinteresownie dzieli się swoimi 
spostrzeżeniami, doświadczeniem i wiedzą z wielką rzeszą słuchaczy na seminariach, które 
organizuje w Austrii i poza granicami swego kraju.

W tym miejscu należałoby bardzo wyraźnie zaznaczyć, że w pracach Johanna Kossnera 
mamy do czynienia z zupełnie nowym rodzajem WIEDZY. Traci tu swoją ważność 
dotychczasowa, klasyczna wiedza, wpajana nam w szkołach. Wiedza udostępniona przez 
Johanna i Andreasa ukazuje nieznane dotąd prawidłowości, kreśli nowe mapy i ustawia nowe 
drogowskazy. Jednak faktyczny klucz do praw CZASU każdy musi odnaleźć we własnym wnętrzu. 



Nikt inny oprócz nas nie jest w stanie zdefiniować drogi indywidualnych poszukiwań. Inne osoby 
mogą nas jedynie wspierać (tak jak to czyni Johann w swoich książkach) lub przez pewien czas 
towarzyszyć nam w drodze do samo rozpoznania.

Aby uniknąć nieporozumień, od razu wyjaśniamy, że jako ziemski kolektyw jesteśmy jeszcze 
daleko od celu, którym jest duchowe zjednoczenie ludzkości, naprawienie wcześniejszych błędów i 
przejęcie zbiorowej odpowiedzialności za losy świata! Czas nagli! Do końca 2012 roku musimy 
uporać się ze wszystkimi problemami!

KIM BYLI MAJOWIE? 

Wiele osób słyszało o kalendarzu Majów, ale tylko nieliczni wiedzą, o co właściwie w nim chodzi. 
Kalendarz TZOLKIN tylko w minimalnym stopniu przypomina tradycyjny kalendarz. Nie był on 
też żadną kulturowo-religijną osobliwością dla środkowoamerykańskiego ludu Majów. Majowie 
posiadali ogromną wiedzę na temat kosmicznych praw CZASU i o tę właśnie wiedzę – wiedzę 
dotyczącą czterowymiarowego CZASU i jego związków przyczynowych – chodzi w ich 
kalendarzu.

O Majach i ich tajemniczej cywilizacji napisano wiele rozpraw. Większość autorów postrzegała ich 
jednak jako odrębną kulturę, która tak jak inne starała się zgłębić prawa natury, przy całym swym 
ubóstwie technologicznym. Dlatego nie mogła być w tym tak dalece zaawansowana jak nasza.

Jose Arguelles – amerykański historyk sztuki, doktor filozofii, artysta i pisarz – po trzydziestu 
latach badań rozszyfrował Święty Kalendarz Majów. W swoich głośnych pracach: Earth Ascending 
i MAYA – Factor sformułował zupełnie nowe, wręcz rewolucyjne wnioski:

Dla Majów życie miało całkiem inny sens, niż sobie wyobrażamy. Majowie byli nie tylko mądrzejsi  
od nas, ale ich naukowy dorobek znacznie wyprzedzał naszą współczesną wiedzę. My 
zasugerowaliśmy się tym, że nie używali żadnych metalowych narzędzi ani przyrządów 
ułatwiających pracę. Nie znali nawet koła i nie używali zwierząt pociągowych. Nie znaczy to wcale,  
że byli prymitywni. Wręcz przeciwnie, posiadając tak mało, potrafili dokonać tak wiele! Być może 
jest w tym coś, czego powinniśmy nauczyć się od Majów – zwłaszcza w czasach technologicznego 
kryzysu i dewaluacji starych schematów? Może nie bez przyczyny byli oni ostatnią starą cywilizacją 
na Ziemi, która doszła do tak wielkiego rozkwitu? Nie jest też chyba przypadkiem, że Majowie są 
jedyną pośród wielkich kultur, która przeminęła praktycznie niezauważona, a ich nowoczesny 
sposób myślenia przez setki lat nie mógł ujrzeć światła dziennego. A może dopiero teraz nadszedł  
czas na prawdziwe odkrycie Majów?
Zdaniem archeologów jedno nie ulega wątpliwości – w porównaniu z innymi mezo-amerykańskimi 
kulturami kunszt Majów jest niepowtarzalny. Liczne miasta, świątynie, piramidy, place wśród 
dżungli Gwatemali, wspaniałe płaskorzeźby, hieroglify do dziś zadziwiają ludzkie oko.
Największą z zagadek jest jednak nagłe pojawienie się i równie nagłe zniknięcie Majów. Istnieją 
liczne hipotezy na ten temat, m.in. że przyczyną wymarcia kulturowych centrów była rewolucja,  
susza lub zaraza, ale nie ma na to niezbitych dowodów. Istnieje natomiast pewne 
prawdopodobieństwo, które wykracza poza nasze wzorce myślowe, że Majowie celowo porzucili  
swoją cywilizację w najwyższym punkcie rozkwitu, pozostawiając nam zagadkowe hieroglify i  
skomplikowane wyliczenia astronomiczno-matematyczne. Tylko po co i dlaczego?
Zostawmy hipotezy, a zajmijmy się faktami. Mówiąc o osiągnięciach naukowych, mamy na myśli ich 
obliczenia kalendarzowe. Majowie, nie mając żadnych precyzyjnych instrumentów, potrafili  
wyliczyć obieg Ziemi wokół Słońca z dokładnością do tysięcznych miejsc po przecinku. Posiadali  
też dokładny kalendarz cykli zaćmień Słońca i Księżyca, co więcej, opierali się na kalendarzu, w 
którym zaznaczone były synodyczne obiegi, jak również synchronizacja z cyklami Merkurego, 
Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Na niektórych z ich monumentalnych budowli widnieją zapisy 
dotyczące dat lub wydarzeń sięgających do 400 milionów lat wstecz! Zadziwiające, że przy 
dokonywaniu skomplikowanych obliczeń Majowie posługiwali się prostym systemem 



dwudziestkowym, który opierał się jedynie na trzech symbolach wartości (kropka, kreska i muszla).
Archeolodzy, patrząc na kalendarz Majów, widzą w nim nie kalendarz, lecz środek do zaznaczania 
treści czasu. Dlaczego Majowie przywiązywali tak dużą wagę do obserwacji i rejestracji czasu? Ich 
kalendarz musiał być czymś więcej niż tylko zwykłym kalendarzem. Być może, był środkiem 
służącym nie tylko do orientacji w czasie i przestrzeni, lecz także do pomiaru i kontroli jakości 
rezonansów w życiu, wobec których nasz materialistyczny sposób widzenia jest ślepy.
Przybycie Hiszpanów do Ameryki w XVI wieku uczyniło wielkie spustoszenie w państwie i 
kulturze Majów. Większość cennych obiektów została zniszczona, spalona lub zasypana ziemią, 
dlatego dziś tak niewiele wiemy o tej niezwykłej cywilizacji. Mamy dostęp jedynie do fragmentów 
czterech Kodeksów oraz inskrypcji i rysunków wyrytych w kamieniu monumentalnych budowli i 
świątyń.

 

Resztki systemu rachunkowego Majów przetrwały do naszych czasów w odległych zakątkach 
Gwatemali, gdzie nadal jest w użyciu kalendarz TZOLKIN oraz trzynaście świętych liczb i 
dwadzieścia tajemniczych glifów. Dla rdzennych Mezoamerykanów dwadzieścia glifów i trzynaście 
liczb stanowią źródło głębokiej wiedzy.

Kosmologia Majów uwzględniała interakcje, czyli wzajemne oddziaływanie na siebie dwu 
integralnych zjawisk (światła i dźwięku) wewnątrz jednej harmonijnej całości, umieszczonej w 
czasie. Znany badacz kultury Majów, Eric Thompson napisał w 1950 roku:

Zgłębienie nieskończoności czasu uważam za największą tajemnicę religii Majów. Ten temat 
całkowicie wypełniał ich myśli. Nawet ciała niebieskie i liczby były przedstawiane jako 
antropomorficzne, “ubóstwione" figury jednej CAŁOŚCI Stwórcy Uniwersum. Wiedza 



astronomiczna, astrologia, numerologia kalendarza, liczenie dni, przepowiednie – wszystko to  
postrzegane było jako nierozdzielna CAŁOŚĆ.
Naukowcy dokonywali wielu porównań Majów z innymi cywilizacjami i czasami, począwszy od 
spekulacji, że są oni protoplastami wolnomularzy, aż do odkrycia ich powiązań z Indianami Hopi, o 
czym miała świadczyć niezwykła zbieżność prastarych symboli. Legenda głosi, że pierwsi Majowie 
przybywali z nieba albo wychodzili z lądu lub morza. Wiązano ich z Atlantydami i Lemurianami, 
jak również z Azjatami, Egipcjanami i Afrykanami.

Wszystko to wskazywałoby na istnienie wspólnych prakorzeni rasy ludzkiej – na istnienie jednej 
pramacierzy. I rzeczywiście, w wielu kulturach w określeniach praprzodków występował rdzeń 
MAYA: np. w Afryce MAYAX, w hindi NAGA-MAYA, w Grecji CARA-MAYA.

Dlaczego nazwa środkowoamerykańskiego ludu pojawia się na wielu innych obszarach Ziemi? Czy 
ten lud celowo wybrał taką nazwę? Skąd wzięli się Majowie? Są to pytania, na które nie ma 
jednoznacznych odpowiedzi. Współczesna wiedza antropologiczna zakłada, że Majowie byli 
częścią koczowniczego ludu, który w czasie ostatniej epoki lodowcowej, przed około 12000 lat, 
przybył z Azji do Ameryki przez obecną Cieśninę Beringa, by w końcu osiedlić się na terenach 
zwanych dziś Ameryką Środkową.

Czytając teksty Majów, odnosi się wrażenie, że rzeczywiście przybyli z daleka:

Z innej strony morza przybyliśmy do miejsca zwanego Tulan, które stało się naszym początkiem i  
gdzie zostaliśmy zrodzeni z naszych matek i ojców. (“ Kroniki Catchiąuels ")
Tulan określany jest przez Majów jako miejsce, w którym się osiedlili, choć to miejsce było już w 
tamtych czasach zasiedlone. Z mitologii Meksyku dowiadujemy się, że Tulan jest nie tylko nazwą 
geograficzną, lecz archaicznym kodem, określającym moment pojawienia się, a mianowicie 
moment przejścia z jednego świata do drugiego. Jeśli chodzi o wędrówkę pomiędzy światami,  
legendy Majów są bardzo zbieżne z legendami Indian Hopi, dla których obecny świat jest czwartym 
światem. Być może chodzi tu o wcześniejsze stadia rozwoju cywilizacji na planecie albo też jest tu 
mowa o kosmicznych wędrówkach we Wszechświecie.

Nie jest więc wykluczone, że pośród prymitywnych ludów Ameryki osiedliły się Jakieś" Wysokie 
Świadomości, które doprowadziwszy do rozkwitu wielkiej kultury (ok. IV – VII w. n.e.), u szczytu 
jej rozwoju opuściły Ziemię, pozostawiając ludzkości swoją wiedzę, zakodowaną w tajemniczych 
znakach i liczbach. Hipoteza ta tłumaczyłaby nagły upadek kultury Majów około X w. n.e.

Bez względu na to, czy Majowie mieli coś wspólnego z mitycznymi gwiezdnymi ludźmi, czy też 
byli tylko wysoko rozwiniętą cywilizacją, jedno nie ulega wątpliwości – jest wiele do przyswojenia 
z ich mądrości, a co najważniejsze, przetrwał ich kalendarz, w którym zakodowana została cała 
wiedza Wszechświata.

MAJOWIE – NAWIGATORZY CZASU 

Cytaty z książki Jose Arguellesa, Arkturus Probe, część II, rozdział VII Przybycie Majów – 
Nawigatorów CZASU:
Nazywamy się MAYA. Jesteśmy nawigatorami CZASU – tymi, którzy obrali Promienną Kotwicę 
[Promienna Kotwica – baza operacyjna Majów (Plejady)]. na swoją siedzibę. Jesteśmy tymi, którzy 
przecierali innym szlaki, udając się na placówki w czterech kwadrantach Galaktyki. Byliśmy do 
tego zdolni, ponieważ jako pierwsi pokonaliśmy czas i dzięki temu przekroczyliśmy przestrzeń.  
Przedostaliśmy się z piątego wymiaru do siódmego – na tamtą stronę Czystego Światła – do 
Królestwa, w którym istnieje tylko jeden ton – Ton Kosmicznej Medytacji [Medytacja włączenie 
Ducha; mentalna samokontrola, niezbędna do przezwyciężenia śmiertelnego strachu]. Zaplata za 
nasze starania była wiedza Hunab Ku [Hunab Ku – Pan Ruchu i Miary; Źródło Galaktycznej 
Wiedzy; Najwyższa Inteligencja Wszechświata] i moc galaktycznej nawigacji. My jesteśmy 
stwórcami Uniwersalnego Rezonansowego HOLONU [Uniwersalny HOLON – czterowymiarowa 
struktura Wszechświata], służącego do nawigacji falami CZASU, galaktyk i cal ego Wszechświata.  



Każdy, kto ma do czynienia z CZASEM lub chciałby poznać swoje przeznaczenie, musi zetknąć się z  
nami. My jesteśmy tymi, którzy nadzorują Kodeks Praw Rezonansu i kod formowania pulsarów. My 
jesteśmy tymi, którzy pozwalają wyłaniać się i zachodzić światom. Bez naszych rad nikt nie 
odtworzy prawdziwej historii.
Jesteśmy bardzo skromni. Władza nigdy nie była naszym celem. Ci najwięksi spośród nas są nam 
samym nieznani. Kim jesteśmy i skąd pochodzimy?

* 

Nasze imię brzmi MAYA. Jesteśmy Panami ILUZJI. My jesteśmy Matką-Rodzicielką wszystkich 
systemów. My dysponujemy wiedzą o pokonywaniu iluzji czasu. Ci, którzy nas nie znają lub 
zaprzeczają naszej mocy, sami skazują się na ciemność.

*
My jesteśmy MAYA. Zrodziliśmy się z największej iluzji naszego własnego JA. Ponieważ jesteśmy 
panami CZASU i ILUZJI, jesteśmy wolni od strachu. Dzięki temu możemy przyjmować inkarnację 
za inkarnacją aby zasiedlać i oswajać planety. Oswoić znaczy zharmonizować, dlatego jesteśmy 
także panami HARMONII. Poznawszy tajemnice BYTU i NIE-BYTU, zaproponowaliśmy poddanie  
siebie samych iluzji nieśmiertelności. Dzięki opanowaniu iluzji zasiedliliśmy i oswoiliśmy światy  
insektów. To my byliśmy tymi, którzy wprowadzili tam reguły porządku społecznego. Światy te 
powiązaliśmy ze sobą mocą telepatii.

* 

MY JESTEŚMY MAYA. Wiemy, że iluzja SPOKOJU spowita wiarą w nieśmiertelność wywołuje 
strach przed śmiercią. Śmiertelny strach i jednocześnie obietnicę nieśmiertelności oferuje Lucyfer 
[Lucyfer, tzn. Niosący Światło – pierwotny Impuls Galaktyczny w kierunku stworzenia boskości w 
wymiarze szóstym; stwórca istot wymiaru szóstego, pozostający w sprzeczności z Porządkiem 
Galaktycznym i Prawami CZASU; Praprzyczyna siejąca nieszczęścia podczas budzenia 
Świadomości Galaktycznej] w wymiarze trzecim. Wspieramy go w takiej samej mierze, w jakiej też 
ignorujemy, dlatego jesteśmy wyżsi i więksi od Lucyfera. Aby pozostać skromnymi, niczego nie 
oczekujemy za nasze starania. Z naszego punktu widzenia nie istnieje jakiekolwiek “prawidłowo" 
lub “nieprawidłowo". Od tego momentu, tzn. odkąd wiemy, że nie ma pojęć "prawidłowy" i  
"nieprawidłowy", musimy przestrzegać ściśle określonych reguł.

* 

MY JESTEŚMY MAYA – ci, którzy udostępniają wszystkim systemom Galaktycznej Federacji  
[Federacja Galaktyczna – gwiezdni członkowie to: Arktur, Antares, Syriusz, Plejady, Procyon, 
Aldebaran, Wega, Regulus, Formalhaut, Altair. F.G. nie ingeruje bezpośrednio w działania planet, 
zgodnie z zasadą nienaruszalności Galaktycznego Prawa Wolnej Woli, z wyjątkiem Prawa Karmy, 
tzn. Uniwersalnego Prawa Przyczyny i Skutku] całą swoją wiedzę na temat kodów CZASU, sztuki  
kierowania pulsarami oraz dokonywania “przemian materii" i “magicznych przesunięć ".

* 

Dwadzieścia razy byliśmy obecni w dwudziestu systemach gwiezdnych, aby wypróbować tam iluzję 
czasu i wątpliwą wiarę w nieśmiertelność.
Nie raz, nie dwa, lecz sześć razy byliśmy proszeni, aby inkarnować się jako galaktyczni  
kolonizatorzy. Teraz jest to siódmy magiczny zew. Tym razem chodzi o inkarnację pośród 
dwudziestu Szczepów CZASU [Dwadzieścia Szczepów CZASU – Stróże Kosmicznego 
Przypomnienia w wymiarze czwartym; dwadzieścia aspektów Mądrości Wszechświata], aktywację 
życia i kolonizację systemu gwiazd Velatropy XXIV [Velatropa XXIV – Pan Słońca, Pan Światła, 
znany jako Kinich Ahau].
Nie robimy żadnych zapisów z naszych misji. Wszystko pozostawiamy kodowi rezonansów. To jest  
to, co wy zwiecie “czasem". Są tacy, którzy zaznaczają nasze ślady, aby czerpać z tego naukę, a 



potem z różną dokładnością sporządzają zapisy naukowe. Jednakowo się z tym zgadzamy, jak i nie 
zgadzamy.

*

Kiedy rozległ się sygnał o pomoc, nasi wysoko rozwinięci mistrzowie do spraw przekształceń 
energii udali się na wyznaczone posterunki. To, co mieli tam do zrobienia, to było uaktywnienie 
“wzorców genetycznych" na stacjach księżycowych wokół planet. Aby tego dokonać, wysyłali w 
przestrzeń różne tony. Każdy z nich wyczulony był na kod 144000 engramów [Engramy – struktura 
kodu Życiodajnych Prądów w wymiarze piątym].
Jest nam wiadome, że uaktywnienie tego kodu zależy od dwóch zmiennych wielkości:
PRZYPOMNIENIA i WOLNEJ WOLI. To, co my zwiemy PRZYPOMNIENIEM, jest zdolnością 
objęcia całości Praw Kosmicznych i wdrażania ich do WSPÓLNYCH POSTĘPOWAŃ. Natomiast  
WOLNA WOLA jest działaniem, wywodzącym się z indywidualnej SAMOAKCEPTACJI i  
SAMOMNIEMANIA każdej jednostki. O ile słabszy jest potencjał przypomnienia, o tyle mniejsza 
jest zdolność wyrażania prawdziwej wolnej woli.

*
MY JESTEŚMY MAYA. Kto nas zna, ten zna CZAS i WIELKOŚĆ CZASU. Wciąż jesteśmy do 
waszej dyspozycji. Zawsze możecie nas przywołać i zawsze na nas liczyć. My jesteśmy 
galaktycznymi nawigatorami CZASU, kolonizatorami zagubionych światów, panami ILUZJI.

My jesteśmy MAYA.
Posłuchajcie!

Mamy wam dużo więcej do powiedzenia! 
(Legendę opracował Peter Handl) 

ESENCJA KALENDARZA MAJÓW 

Obok naszego linearnego podejścia do czasu, tzn. czasu pojmowanego jako przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość, istnieje energetyczna treść czasu, zakodowana w czwartym wymiarze. I 
tak: wszystkie ziemskie cykle przebiegają według określonych programów, zwanych CZASEM 
czterowymiarowym. Ten program jest zakodowany w 260-jednostkowym kalendarzu, zwanym 
przez Majów TZOLKIN.
TZOLKIN oznacza: liczenie dni, Święty Kalendarz, kosmiczną matrycę, uniwersalny moduł 
harmonii albo kosmogram CZASU. Energie Kosmiczne mające wpływ na Ziemię, zakodowane są 
w dwudziestu PIECZĘCIACH GALAKTYCZNO-SOLARNYCH (rzędy poziome) i w trzynastu 
TONACH STWÓRCZYCH (rzędy pionowe). Pieczęcie reprezentują określony aspekt mądrości 
wszechświata, natomiast trzynaście Tonów Stworzenia niesie specyficzną siłę, pozostającą w 
bezpośrednim związku ze Źródłem. Z kombinacji tonów i pieczęci wynika 260 (13x20) jednostek 
TZOLKIN, określanych nazwą KIN (zob. rysunek).

Największą osobliwością kalendarza Majów jest jego wszechstronność. TZOLKIN można 
wykorzystywać jako wielki kalendarz, w którym zakodowane jest np. 26 000 lat, albo jako maty 
kalendarz, w którym zakodowane jest 260 dni roku, przy czym oba kalendarze są ze sobą ściśle 
powiązane, ponieważ 260 dni i 26 000 lat niesie identyczna fala Energii.

W Kalendarzu Majów czasu nie należy mierzyć tylko w linearnych jednostkach od...do..., czas ma 
także treść i istnieje jako konkretny program energetyczny. Na tym właśnie polega istota 
kalendarza Majów.
Zupełną nowością jest tu pojęcie FRAKTALI – w małym mieści się wielkie, przy czym i matę i 
wielkie ma tę samą jakość energetyczną. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie KIN jako spiralnie 
rozszerzający się lejek. Wszystko, co znajduje się wewnątrz, bez względu na poziom, podlega 
wpływom tej samej Energii, wtłaczanej przez otwór lejka. W szyjce Energia jest bardziej stężona 
niż na górze i choć góra wypełnia się wolniej (potrzebuje więcej czasu), oddziaływuje na nią ta 



sama Energia wyjściowa. W tym właśnie zawiera się wertykalny bieg programu CZASU. 
Natomiast linearnie postępujący czas zazębia ze sobą poszczególne KINY (“lejki"). W ten sposób 
tworzy się skomplikowana sieć wzajemnych oddziaływań i powiązań.

Prawidłowości wertykalne pozwalają przyporządkować moduł TZOLKIN do różnych przedziałów 
czasu, np. 260 dni, 260 lat, 5 200 lat, 26 000 lat albo 104 000 lat. Najmniejszą jednostką programu 
CZASU jest jeden dzień. Jest logiczne, że na przestrzeni jednego dnia skutki oddziaływania Energii 
określonego KINU ukazują się najszybciej, ale w bardzo skondensowanej formie. Z tego względu 
jest nam niezmiernie trudno zrozumieć wymowę różnych zrządzeń losu. To, co zrobimy dzisiaj, jest 
wdrażane z prędkością światła w większe okresy fraktalne, i choć końcowy wynik objawia się 
wolniej, wszystko dzieje się w TERAZ i ma ogromny wpływ na całość.

FRAKTALNY SCHEMAT PROGRAMU CZASU

Zasięg oddziaływania i czas manifestacji programu jednego z 260 kinów TZOLKIN 

TRZYNAŚCIE BAKTUNÓW



Odkąd posiedliśmy klucz do TZOLKIN, wiemy dokładnie, który z energetycznych prądów płynie 
w danym dniu. 260-jednostkowy wzorzec TZOLKIN został bowiem zsynchronizowany przez 
Arguellesa z naszym gregoriańskim kalendarzem i tak powstał Kalendarz Trzynastu Księżyców. 
Rok Słoneczny rozpoczyna się 26 lipca, liczy 365 dni i dzieli się na 13 miesięcy zwanych 
księżycami, stąd nazwa Kalendarz Trzynastu Księżyców.
Esencja tych informacji sięga o wiele głębiej. Wiedza płynąca z TZOLKIN, odsłaniając moduł 
synchronizacji, umożliwia wgląd w cykliczny bieg CZASU. Zerkając do kalendarza, natychmiast 
rozpoznajemy, o jakie wzorce zachowań chodzi w osobistym cyklu życia, czy też w danym dniu. 
Dzięki możliwości aktywnej współpracy z cyklami programu CZASU, możemy uniknąć wielu 
ciosów losu. Wszyscy, którzy świadomie zaczęli żyć według kalendarza Majów, bardzo łagodnie 
weszli już w czterowymiarowy rytm planety i wyzbywając się strachu, sami zaczęli kształtować 
bieg swojego przeznaczenia.

Najprostszym sposobem włączenia się do gry w życzę jest porównywanie własnych doznań i 
doświadczeń z jakością Energii w danym dniu. Każdego dnia oddziaływuje na nas inna Energia, 
która ma ogromny wpływ na nasze ciało i psychikę, stąd dobre samopoczucie bardzo szybko może 
zmienić się w fizyczny ból lub duchowe cierpienie. Indywidualny stan zdrowia zależy od tego, jak 
jesteśmy zharmonizowani z Energią dnia. Mimo że człowiek dostrzega tylko swoją trójwymiarową, 
ziemską egzystencję, to jednak każdy z nas jest wpleciony w ENERGIĘ dnia narodzin, która jest 
faktycznym wyznacznikiem przeznaczenia. Każdy dzień jest dla nas – ludzi – indywidualnie 
rezonującą Energią, dlatego każdy dzień w życiu każdego z nas przebiega inaczej. W niektóre dni 
nic szczególnego się nie dzieje, inne nacechowane są spiętrzeniem różnorodnych sytuacji.

Tak wyglądają główne filary strukturalnej konstrukcji programów CZASU. Ponieważ obecnie 
znajdujemy się w przełomowym okresie ewolucji, jest niezmiernie ważne, aby wiedzieć, jakie 
programy realizowane są w danej chwili. Nikt nie powinien czuć się niepewny czy zagrożony w 
swoim spirytualnym rozwoju, ponieważ wszystko, co się dzieje wokół niego i na całej planecie, 
zostało powołane do Bytu przez ten sam moduł programu CZASU. Każda rzeczywistość jest 
dokładnie wyważona i absolutnie poprawna. W Wielkim Kosmicznym Porządku istnieją tylko i 
wyłącznie orbity przyczynowe!

GDZIE JESTEŚMY? 

Według przekazów Majów w chwili obecnej znajdujemy się u schyłku Wielkiego Cyklu 
Galaktycznego, w czasie którego dokonywały się ogromne przemiany zarówno w naszym 
wewnętrznym Bycie, jak i na całej planecie. Na nasze horyzonty postrzegania trafiają teraz silne 
Energie Galaktyczne, mające wspierać wszelkie przemiany. Wszystko, co zdefiniowaliśmy w 
“niepodważalny", ale zawężony sposób, z ich pomocą zostanie przekształcone w nowy schemat.

W tym miejscu chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że NIE BĘDZIE ŻADNEGO KOŃCA 
ŚWIATA! Wcześniejsze interpretacje Apokalipsy nie powinny wzbudzać w nas strachu. Teraz 
kończy się jedynie cykl CZASU, który wypełnił już swoje zadanie w czasie linearnym.

Rok 2012 zamknie więc stary cykl i otworzy następny wielki cykl 26 000 lat. W podcyklu 
Wielkiego Roku staniemy się świadkami przemian materii. Wiele kultur, takich jak: tybetańska, 
Dogonów, Hopi, przepowiedziało podobną datę dokonania się wielkiego CUDU na Ziemi.

Dlaczego akurat rok 2012?
Informacje odczytane z mistycznej wiedzy Majów wskazują, że rok 2012 zamknie różnorodne 
cykle ewolucyjne i historyczne i wszystko zacznie się od nowa.

Mało kto rozumie, co znaczy indiański przekaz, mówiący, że ludzkość zmierza ku Piątemu Światu.  
Słowa wyroczni Majów znajdują potwierdzenie w astronomii i mają ścisły związek z rokiem 
platońskim [Okres, w którym oś Ziemi zakreśla pełny stożek precesyjny, równy ok. 26 tyś. lat 
(astr.)] liczącym 26 000 lat. W czasie pierwszych 13 000 lat zmienia się odległość Ziemi od Słońca 
z maksymalnej do minimalnej, a przez następne 13 000 lat planeta wraca do punktu wyjścia, czyli 



do maksymalnego oddalenia od Słońca. Kosmologia Majów podaje, że homo sapiens przebył już 
trzy takie 26000-letnie cykle, a obecny czwarty cykl domknie się 21 grudnia 2012 roku. Z 
przekazów Majów bardzo jasno wynika, że jeden świat trwa 26 000 lat, analogicznie jak rok 
platoński.

Obecny świat jest więc Czwartym Światem. Tu nastąpił największy upadek ludzkości. Nie 
będziemy zagłębiać się w jego kosmiczne praprzyczyny, powiemy tylko, że miało to miejsce przed 
6 600 laty. Przez następne 1 500 lat świadomość człowieka pogrążała się w coraz większych 
ciemnościach. Przed około 5 100 laty (dokładnie w 3113 r. p.n.e.) pojawił się na Ziemi pewien 
zbawienny impuls, określany przez Majów jako Galaktyczny Promień, którego celem było 
dokonanie korekty w coraz niżej wibrującej materii. TERAZ właśnie ten proces dobiega końca. 
Okres ostatnich 26 lat – od 1987 do 2012 – będzie najbardziej gorączkowy w historii naszej 
ewolucji. Magiczne znaczenie trzech środkowych lat tego cyklu (1999/2000, 2000/2001 i 
2001/2002) polega na tym, że każda jednostka ludzka dostanie od życia szansę na przygotowanie 
się do wielkiego finału. Ze względu jednak na niepodważalność wolnej woli nikt nie będzie do 
niczego przymuszany. Słowo magia jest zazwyczaj błędnie rozumiane i kojarzy się z okultyzmem, 
dlatego wyjaśniamy, że magia to siła stwarzania, drzemiąca w polu myśli każdego człowieka!
W naszych czasach dokona się wielki przełom we wszystkich dziedzinach życia i niewykluczone, 
że dojdzie do silnego oporu, przede wszystkim ze strony reprezentantów świata władzy. Promień 
odnowy przeniknie wszystkie osady także w ciele przyczynowym [ciało duchowe] człowieka. 
Dlatego pojawią się zaburzenia w osobistych sferach życia, ale to dzięki nim dokona się 
przebudzenie. W nadchodzących latach stanie się wręcz niemożliwe, aby ktokolwiek za pomocą 
jakichkolwiek trików zdobył poklask u innych lub próbował dominować nad całością. Zniknie też 
ideologiczny terror polityki i religii. Nie będzie żadnego Sądu Ostatecznego, który egzystuje tylko 
w iluzorycznych, mentalnych programach. Musimy sobie uzmysłowić, że znajdujemy się w 
procesie wielkiej reorganizacji, która pozwoli nam wznieść się na wyższy poziom świadomości. 
Wszystko, co nas ogranicza, gnębi czy definiuje, w najbliższych latach zostanie rozwiązane.

Jeżeli zechcemy wejść we współbrzmienie z własnym wnętrzem, jeżeli staniemy się po prostu 
OBECNI – bez wartościowania ludzi i zjawisk – to uzyskamy dostęp do wewnętrznej mądrości. 
Zauważmy, że wkraczamy w ostatnie dekady 26000-letniego cyklu i że postrzegana przez nas 
rzeczywistość musi się zmienić, aby zrobić miejsce dla CUDU, jakim będzie wstąpienie planety 
Ziemi w PIĄTY WYMIAR.

Bramy do Piątego Świata staną otworem jedynie przed tymi, którzy do tego czasu zdążą 
skorygować swoją świadomość i usunąć zaistniałe destrukcje. Piąty Świat oferuje życie na nowym 
poziomie świadomości – w świecie, gdzie operatywne EGO będzie pod pełną kontrolą, okazując 
szacunek każdej ziemskiej formie życia. Na tym właśnie polega skok kwantowy w przebudzeniu. 
Świadomość ludzka musi opuścić dotychczasowy stary poziom i pozwolić zadziałać promieniom 
odnowy. Taka sytuacja wywołuje już dzisiaj ogromne pola napięć. TERAZ ścierają się dwa potężne 
prądy świadomości – STARY i NOWY. Wielu ludzi zaczyna tracić grunt pod nogami, i nie może 
być inaczej. Chcąc zapobiec groźnym, życiowym katastrofom, trzeba zdemaskować świat iluzji. 
Tylko tak można uzdrowić zbiorową świadomość.

W tym miejscu należałoby wyjaśnić kilka pojęć, a przede wszystkim, co to jest operatywne EGO i 
jakie są reguły gry pomiędzy ludzkim EGO a duchowym programem CZASU.

Słowo CZAS oznacza tutaj konkretny, wzorcowy PROGRAM albo inaczej – drogowskaz na 
drodze ku doskonałości lub drogę ewolucji człowieka. Prawa CZASU nie czynią żadnych wyjątków 
i w jednakowej mierze odnoszą się do wszystkich jednostek, bez względu na ich status. Jeżeli 
piszemy CZAS dużymi literami, oznacza to, że mamy na myśli TREŚĆ wzorcowego programu. 
Kiedy piszemy “czas" normalnie, małymi literami, wtedy oznacza on jednostkę miary czasu.
Istota ludzka – pojmowana jako ŚWIADOMOŚĆ – reprezentuje stwórczy aspekt Boskiego 
Źródła w świecie materii, dlatego ludzkość pojmowana jako całość jest odpowiedzialna za 



wszystko, co stwarza na Ziemi, przy czym nie chodzi tu tylko o zbiorowe działanie, ale przede 
wszystkim o indywidualne czyny jednostki.

Operatywne EGO jest stwórczym narzędziem człowieka, dlatego w gruncie rzeczy nie może być 
ono złe czy “diabelskie". To, do czego zostało powołane – to wdrażanie osobistych wizji do życia. 
Osobiste projekcje EGO nie muszą jednak współbrzmieć z prawami harmonii i służyć dobru 
całości. Z tego właśnie rodzą się światy iluzji, które pociągają za sobą różnorodne konsekwencje. 
Tak więc nie Bóg czy inna siła sprawcza, lecz my sami stwarzamy określone realia życia, 
skutkujące odpowiednimi efektami.

CZAS – pojmowany jako program energetyczny – sam w sobie jest absolutnie neutralny! Nie 
wywiera nacisku na operatywne EGO, lecz konsekwentnie realizuje swój własny, wzorcowy 
program na Ziemi. Ale także ludzkie EGO jest niczym nieograniczone w swej suwerenności i w 
rzeczywistości to ono jest szefem

na ezoterycznej scenie naszego materialnego świata. Może więc prowadzić swoją własną grę, ale 
nie może wykraczać poza energetycznie ustalone granice, które w rzeczywistości określamy my 
sami. Mówiąc jaśniej, to, co dzieje się na Ziemi, jest wspólną grą pomiędzy ewolucyjnym 
programem CZASU a wolną wolą człowieka i wybranym przez niego przeznaczeniem. Ponieważ 
operatywne EGO nie jest związane z duchowymi programami CZASU, nie musi przestrzegać 
żadnych praw CZASU. Z tego względu bardzo często dochodzi do potężnych napięć pomiędzy 
świetlanymi siłami CZASU a wolną wolą człowieka. Zaburzenie wewnętrznej harmonii jest 
przyczyną wielu perturbacji i załamań. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i grup. Ponieważ grupy 
wolniej reagują na zmiany, w najbliższych latach musimy liczyć się z wieloma korygującymi 
ruchami energii CZASU. To, jak przebiegać będzie proces naprawy, pozostaje sprawą otwartą, ale 
już dziś wiadomo, że jest on nieunikniony. Wiele osób będzie błędnie tłumaczyć różne zrządzenia 
losu, a niektórzy ulegną nawet psychozie końca świata.

Ponieważ duchowe siły CZASU, tzn. Energie programu CZASU, są absolutnie neutralne, 
manipulacje i knowania ludzkiego EGO nie mają na nie wpływu. Wszystko, co nastąpi, wynikać 
będzie ze świadomego postępowania człowieka. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć 
ostatecznego wyniku naszych działań. Możemy jedynie przypuszczać lub dopuszczać pewne 
prawdopodobieństwa, które aż do ostatniej chwili pozostaną wartością zmienną.

Z wiedzy o wzajemnie powiązanych prawidłowościach wynika, że żaden z największych nawet 
“autorytetów" nie jest w stanie jednoznacznie przepowiedzieć przyszłości. Jasnowidz może mieć co 
najwyżej wgląd w ewentualne prawdopodobieństwa, dlatego do każdej przepowiedni należy 
odnosić się z ogromnym dystansem! W tej samej bowiem mierze mogą one nam pomóc 
skorygować świadomość, co wzbudzić strach, który nie przyniesie żadnych korzyści ani jednostce, 
ani całej ludzkości.

Nie spodziewaj się zatem po tej książce żadnych sensacji co do naszej przyszłości, ponieważ 
przyszłość jest nie do zdefiniowania. Natkniesz się tutaj na neutralne informacje, do których 
znaleźliśmy dostęp dzięki poznaniu praw CZASU. Jedno nie ulega wątpliwości: obecnie 
znajdujemy się w najbardziej newralgicznym punkcie i najbardziej znaczącym momencie w historii 
ludzkości. Pamiętajmy, że jako istoty stwórcze sami – według własnej, nieprzymuszonej woli – 
kształtujemy bieg swojego życia i sami też ponosimy odpowiedzialność za to, co nas w nim 
spotyka. Nie wolno nam zapominać, że świadomość każdej ludzkiej istoty, żyjącej w 
każdorazowym TERAZ, zawsze wpleciona jest w pole zbiorowej świadomości. Ewolucyjnych 
zmian w zbiorowej świadomości ludzkości dokonuje nie kto inny, jak pojedynczy człowiek. To, 
jaką obierzemy drogę i jak wykorzystamy możliwości jako ziemski kolektyw, pozostaje sprawą 
otwartą. Od tego zależeć będzie nasza przyszłość!

Ważną częścią transformacji jest przyjęcie i uzdrowienie wszystkich “zdeformowanych" aspektów 
naszego "JA", szczególnie tych, od których się odcięliśmy, które chcieliśmy “wydziedziczyć", a 
chodzi tu o naszą ciemną stronę. Uzdrawianie zbiorowej świadomości należy zacząć od siebie!



Bardzo pomocne okazuje się tutaj zrozumienie zjawiska rezonansu. Rezonans jest formą 
oddźwięku lub współbrzmieniem z czymś drugim, w naszym przypadku – z silnymi Energiami 
Stwórcy. Poprzez indywidualny rezonans w każdej chwili mamy dostęp do DUCHA, którego 
prowadzenie objawia się w postaci intuicji i postrzegania zmysłowego. Warunkiem wejścia w 
bezpośredni rezonans ze Źródłem – pojmowanym jako Najwyższa Inteligencja CZASU – jest 
całkowita ufność, wielka wiara w siebie i pełna akceptacja wydarzeń. Każde wahanie stwarza 
barierę na drodze kontaktu ze Źródłem.

Inną możliwością komunikacji z Energiami CZASU są tak zwane lustrzane odbicia. Patrząc na 
siebie z takiego punktu widzenia, bardzo szybko dostrzeżemy, że osoby pojawiające się na naszej 
drodze odzwierciedlają nam te aspekty naszego “JA", nad którymi powinniśmy popracować. W tym 
modelu wciąż przyciągamy doświadczenia i ludzi, których potrzebujemy do uzmysłowienia sobie 
własnych wad i słabości. Tutaj nie ma żadnych pomyłek, żadnych błędów, żadnych ofiar, a jedynie 
sposobność do spirytualnego wzrastania.

Inną formą współpracy z Siłami CZASU jest właściwe rozumienie pola snów, które pozostaje w 
ścisłym związku z Całością. Wszyscy ludzie mają indywidualne, energetyczne pole, stworzone 
przez ich przekonania, myśli, poglądy i doświadczenia. Spirytualne prawo tego pola brzmi: 
podobne przyciąga podobne! Osobiste pole snów przyciąga ludzi i sytuacje, które udzielają nam 
wskazówek dotyczących rozwoju. Bardzo często są to lekcje, które odsłaniają biegun cienia – 
lekcje, w których inni odgrywają bardzo specyficzną rolę po to, aby rzucić wyzwanie naszej 
dotychczasowej postawie.

Przekazane tutaj informacje do niczego nie zobowiązują. Ich celem jest umożliwienie Ci wglądu w 
głębsze, kosmiczne struktury. Reszta należy do Ciebie! Za kilka lat wejdziemy w NOWĄ 
rzeczywistość NOWEJ, odrodzonej Ziemi i zjednoczymy się z niebem. Wszyscy jesteśmy w tej 
podróży, ale TY sam musisz teraz rozstrzygnąć, czy chcesz przekroczyć ten poziom.

O CZYM POWINNIŚMY WIEDZIEĆ?
Aby praca z Kalendarzem Majów okazała się efektywna, trzeba dobrze zrozumieć, co oznacza 
pojęcie ŚWIADOMOŚĆ.

Otóż świadomość jest identyfikatorem duchowej tożsamości człowieka. Cały ewolucyjny dorobek 
indywidualnego, ludzkiego “JA" zapisany jest w ciele duchowym, zwanym też ciałem 
przyczynowym. Dusza, wstępując w ciało fizyczne, rozpoczyna niezwykle znaczący, ale 
jednocześnie bardzo trudny etap nauki. Na Ziemi poziom świadomości duchowej wyraża się 
poprzez światopogląd, z którego wynika określony sposób bycia. Oprócz wspomnianego ciała 
przyczynowego ważną rolę w procesie indywidualnego rozwoju odgrywają też inne ciała subtelne, 
zwłaszcza ciało emocjonalne i mentalne. W tym miejscu posłużymy się cytatem z Księgi czakr  
Shalili Sharamon i Bodo Baginskiego:

Ciało emocjonalne, zwane często ciałem astralnym, jest nośnikiem naszych uczuć, emocji i  
właściwości charakteru. [...] Żadne z subtelnych dal nie zaznacza tak silnie u przeciętnego 
człowieka jego sposobu widzenia świata i rzeczywistości. To w nim są między innymi 
zmagazynowane wszystkie nasze nierozwiązane emocje, świadome lub nieświadome, lęki i agresje,  
uczucia samotności, odepchnięcia, brak zaufania do siebie samego, itd. Uczucia owe 
wypromieniowują przez emocjonalną aurę swoje wibracje i tym samym wysyłają w świat 
nieświadome orędzie. Tutaj właśnie urzeczywistnia się zasada wzajemnego przyciągania. [...]  
Oznacza to, że często mamy do czynienia właśnie z tymi ludźmi i warunkami, które przedstawiają 
to, czego świadomie unikamy, czego chcielibyśmy się pozbyć, albo to, czego się lękamy. W ten 
sposób otoczenie jest lustrem dla tych elementów, które usunęliśmy z naszego świadomego życia w 
nieświadomość, f...J Świadome myślenie i myślowo wyznaczone cele dala mentalnego mają mały 
wpływ na ciało emocjonalne, które zachowuje się zgodnie ze swoimi własnymi prawidłowościami.  
Ciało mentalne może sterować zewnętrznym zachowaniem, ale nie może przezwyciężyć struktur 
emocjonalnych. Można więc świadomie dążyć do miłości i sukcesu, a nieświadomie 



wypromieniowywać sprzeczne z tym częstotliwości zazdrości i braku zaufania do siebie samego, 
które przeszkadzają w osiągnięciu celu. f...J Nasze myśli, idee, poznanie racjonalne i intuicyjne są 
przenoszone przez ciało mentalne... Jego niższe częstotliwości wyrażają się w linearnym myśleniu 
racjonalnego rozumu, poprzez które większość ludzi szuka dostępu do prawdy. [...] Poprzez wpływ 
ciała emocjonalnego z jego nierozwiązanymi strukturami uczuciowymi, informacje są często 
zniekształcone i zabarwiają sobą myślenie. Powstają ciągle powracające schematy myślowe,  
poprzez które oceniamy wydarzenia w świecie. Oznacza to, że rozum nigdy nie jest bezstronny i  
obiektywny. [...] Właściwa funkcja ciała mentalnego polega na przyjmowaniu uniwersalnych prawd 
dopływających do niego z poziomu ciała duchowego i integrowaniu ich z rozumem racjonalnym, 
przenoszącym je na konkretne sytuacje i prowadzącym do rozwiązań pozostających w harmonii z  
prawem uniwersalnym. Poznania, które w ten sposób przychodzą do nas z poziomu duchowego,  
manifestują się jako intuicja i w formie nagłych wglądów, często w obrazach lub także w dźwiękach, 
przeformowanych następnie w myślenie werbalne". [...] Jeśli ciało mentalne jest doskonale 
rozwinięte, staje się ono lustrem ciała duchowego i człowiek urzeczywistnia mądrość i całościowe 
poznanie Wyższego Ja w swoim życiu. [...] Struktury emocjonalne istnieją ciągle przez różne 
inkarnacje, dopóki nie zostaną rozwiązane, ponieważ ciało emocjonalne istnieje nadal po fizycznej 
śmierci i przy ponownym wcieleniu wiąże się z nowym ciałem fizycznym. Nierozwiązane 
doświadczenia zgromadzone w ciele emocjonalnym określają dalej warunki nowego życia. [...]  
Jeżeli raz naprawdę zrozumieliśmy te zależności, musimy siłą rzeczy skończyć z widzeniem nas w 
roli ofiar, przypisujących winę za nasze problemy innym ludziom lub warunkom zewnętrznym. 
Oznacza to już wielkie uwolnienie, ponieważ wiemy teraz, że nasz los jest w naszych rękach i  
możemy zacząć zmieniać życie zmieniając siebie. [...] Rozwiązanie struktur emocjonalnych może 
udać się dzięki ciału duchowemu, które wyraża mądrość, miłość i błogosławieństwo naszego 
Wyższego Ja i pozwala nam równocześnie z tego całościowego uniwersalnego punktu widzenia 
rozpoznać wewnętrzne zależności całej sytuacji. Wyższe Ja nie ocenia, nie dzieli doświadczeń na “ 
dobre " i “źle ". Pokazuje nam, że pewne doświadczenia mamy przejść jedynie po to, aby nauczyć 
się rozumieć, jakie uczucia i działania powodują oddalenie się od boskiego źródła, powodując tym 
samym cierpienie. [...] W dziedzinach życia, w których dzisiaj uważamy się za “ofiarę", byliśmy we 
wcześniejszych wcieleniach “sprawcami". [...] Tylko poprzez ciało duchowe możliwe jest  
rozpoznanie źródła bytu i zrozumienie właściwego sensu naszego życia.
Jeżeli proces uświadomienia postępuje płynnie, można zaobserwować siedem poziomów 
świadomości. Pamiętajmy jednak, że u każdego człowieka mogą zdarzyć się różnego rodzaju 
odstępstwa, utrudniające właściwe do nich zaszeregowanie. Dzieje się tak dość często, ponieważ 
ciało mentalne prawie zawsze wyprzedza dojrzałość duchową człowieka. Bycie oczytanym, czyli 
oświeconym duchowo, nie świadczy wcale o dojrzałości duchowej. Rozwój duchowy zaczyna się 
wtedy, kiedy umiemy odnieść do życia to, o czym czytaliśmy, kiedy potrafimy zapanować nad 
myślami, nie gromadzimy uraz, nie dajemy się ponieść emocjom, nie oceniamy ludzi i zjawisk. Czy 
ksiądz, przeklinając łotra, kieruje się nauką Chrystusową? Czy wysoki dostojnik kościelny, 
piętnując polityków, jest rzeczywiście dojrzały duchowo? Czy osoba potrafiąca wychodzić z ciała 
podczas medytacji jest dojrzała duchowo, jeśli w codziennym życiu, nie mogąc poradzić sobie z 
własnymi problemami, obwinia za to innych? Wiedzieć nie znaczy od razu rozumieć.

Pola myśli – szczególnie u osób pracujących nad swoją świadomością – bardzo często sięgają 
siódmego poziomu, podczas gdy inne ciała subtelne znajdują się jeszcze na piątym lub szóstym 
poziomie. Faktyczny stan świadomości najbardziej realnie odzwierciedla się w wartościach 
etyczno-moralnych, wyrażanych w codziennym zachowaniu, sposobie bycia. Od czasu do czasu 
prawie u każdego pojawiają się stare wzorce zachowań, odpowiadające niższym poziomom. Tego 
typu nawroty należy przyjąć jako wypłukiwanie na powierzchnię ostatnich osadów, pochodzących z 
niższej fazy rozwoju. Wielką przeszkodę na drodze rozwoju świadomości stanowi sama ezoteryka, 
wielce niedoinformowana literatura New Agę, jak również dogmaty religijne. Droga w dojrzałość 
otwiera się dopiero na piątym poziomie, poniżej piątego poziomu dokonuje się jedynie 
przebudzenie.



Siedmiostopniowa hierarchia poziomów świadomości odpowiada sferom duchowym w buddyzmie. 
Hierarchie mają dopomóc w rozpoznaniu poziomu rozwoju WŁASNEGO “JA". Oczywiście, 
dozwolone jest wykorzystywanie hierarchicznego porządku do ustalenia stopnia rozwoju naszych 
bliskich lub do zrozumienia określonego sposobu bycia osób z kręgu przyjaciół. Wgląd w duchową 
hierarchię powinien przyczynić się do okazywania większej tolerancji wobec ludzi.

ALE UWAGA: 

Poziomu świadomości nie należy kojarzyć z poziomem wartości człowieka, według którego można 
by klasyfikować ludzi na “złych" i “dobrych" lub przyznawać im określoną rangę społeczną!

SIEDEM POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI 
PIERWSZY POZIOM ŚWIADOMOŚCI

Człowiek żyje nieświadomie – zdany na zrządzenia losu 

Wszystkie bodźce do życia wywodzą się z potrzeb EGO lub pola tak zwanej zwierzęcej motywacji, 
uwarunkowanej popędem. Nie istnieją tu żadne pojęcia kompleksowych powiązań czy 
długotrwałych, dalekosiężnych oddziaływań. Na czoło wysuwają się egocentryczne priorytety: 
Dobre jest to, co w danej chwili przynosi korzyści! Prymitywna, hedonistyczna postawa staje się 
tutaj normą.

Charakterystyczną cechą tego poziomu świadomości jest bieżące zaspokajanie potrzeb, 
pozbawionych jakiejkolwiek głębszej motywacji.

W PARTNERSTWIE ten typ świadomości przejawia się wyjątkowo instrumentalnie: Mój partner 
powinien zaspokajać moje zachcianki i potrzeby!

DRUGI POZIOM ŚWIADOMOŚCI
Stan zamroczenia – sposób bycia stoi pod znakiem zapytania 

Spełnienie życiowych oczekiwań będzie w przeważającej mierze uzależnione od towarzyskich 
norm i zobowiązań, którym nie można i nie wolno się sprzeciwiać. Jest to najwyższa forma 
uzależnienia od obcych wpływów: Inni określają, co ja mam do zrobienia i absolutnie mi to nie 
przeszkadza, a jeśli już – to bardzo nieznacznie!
Indywidualny bieg życia dyktują priorytety materialistyczne, podporządkowane woli EGO: To, co 
dyktuje grupowa świadomość, musi być właściwe! Nie może być inaczej!
Wzorzec przyporządkowany ogólnemu trendowi stwarza uległość charakteru. Osoba całkowicie 
podporządkowuje się środowisku, w którym przebywa; wszystko przyjmuje bezkrytycznie.

W PARTNERSTWIE taka świadomość przejawia się w ukierunkowaniu na osobiste dopełnienie. 
Materialistyczne nastawienie partnera staje się coraz wyraźniejsze. Na pierwszy plan wysuwa się 
instrumentalny stosunek do partnera: Coś za coś!

TRZECI POZIOM ŚWIADOMOŚCI: 
Uświadomienie w życiu uczuciowym – na czoło wysuwa się aspekt emocjonalny 

Pierwotne EGO odkrywa rezonans społeczny, ale nadal rozstrzygająca jest chęć zachowania 
określonej pozycji w towarzystwie. Ważne jest, aby być kimś!, dlatego kolektywne, tchórzliwe 
wzorce wywierają szczególny wpływ na osobowość. Dominuje wartościowanie uwarunkowane 
pochodzeniem. Wielkopański, drobnomieszczański czy plebejski sposób myślenia urasta do bardzo 
wysokiej rangi. Jednak w tle – za kulisami świata pozy – zaczyna buntować się indywidualne EGO, 
potajemnie tworząc swoje własne wzorce zachowań. Pojawia się podświadome poczucie winy.



Kariera, sukces zawodowy, uznanie – nadal wybijają się na plan pierwszy. Wszystkie bodźce ślepo 
zmierzają właśnie w tym kierunku. Lokalny duch – sposób myślenia środowiska – pojawia się 
niejako automatycznie, dlatego taki stan nie skłania do zastanawiania się nad własnym 
zachowaniem.

W PARTNERSTWIE na czoło wysuwa się emocjonalny stosunek do partnera. O wyborze partnera 
decyduje współbrzmienie uczuciowe. Partnerstwo cechuje zbyt mocne przywiązanie, wieszanie się 
sobie na szyi. Taki związek bardzo szybko może się załamać. Płomienne uczucia mogą przerodzić 
się w niechęć, a nawet agresję lub nienawiść.

CZWARTY POZIOM ŚWIADOMOŚCI
Uświadomienie na płaszczyźnie mentalnej 

Na plan pierwszy wysuwa się ciekawość mentalna, głód wiedzy, potrzeba odkrywania czegoś 
nowego. Ważne staje się to, co duchowe, a nie to, co materialne (przynajmniej w sferze myślowej). 
Pojawiają się pytania dotyczące programu ideologicznego, a krytyczne zdystansowanie do 
kolektywnej świadomości uruchamia proces przysłowiowego przecięcia pępowiny. Pojawiają się 
walki wewnętrzne i rozterki duchowe: Kto ma rację? Ja czy inni?
Jest to pierwszy krok w kierunku własnych odczuć etyczno-moralnych, niezależnych od norm 
obowiązujących na zewnątrz. Wzorce rodzinne, przymusy religijne, okupacja ideologiczna, 
kolektywne tchórzostwo – wszystko to zaczyna tracić na znaczeniu. Uwagę przyciąga teraz 
indywidualny rezonans. Zostają odkryte prawa KARMY (prawa przyczyny i skutku).

W PARTNERSTWIE na czoło wysuwa się duchowość. Decydującym czynnikiem staje się 
zgodność mentalna – w przeciwnym razie pojawi się chęć rozstania. Wielką rolę odgrywa tu 
zbieżny poziom inteligencji, co sprawia, że partnerzy potrafią siebie słuchać bez wartościowania 
zachowań, są tolerancyjni, silnie lgną do siebie.

PIĄTY POZIOM ŚWIADOMOŚCI
Przebudzenie sił metafizycznych 

Na tym poziomie zostaje odkryta i stopniowo wcielana w życie siła duchowa. Tutaj zostaje 
zgłębiona wiedza o mechanizmach funkcjonowania istoty ludzkiej: Dzięki sile myśli i sile  
duchowej świadomości ja sam stwarzam swoją rzeczywistość!
Tu rozpoznawana jest moc oddziaływania na środowisko i na całą planetę w sferze mentalnej. 
Ludzką osobowość cechuje pełna kontrola nad siłami Niższego “JA" – nad siłą myśli, uczuć oraz 
samowolnym działaniem.

Znakiem rozpoznawczym tego poziomu świadomości jest wycofywanie się z dotychczasowych, 
tradycyjnych związków oraz powiązań politycznych i religijnych. Tu istota ludzka osiąga wolność 
słowa, tu uwalnia się od wydawania wyroków i wartościowania. Przecięte zostają wszystkie stare 
okowy, zrzucane są ostatnie pęta niewoli. Przejściowo jest to droga w osamotnienie. Jest to czas na 
refleksje filozoficzną, na poszukiwanie głębszej prawdy i dokonywanie cennych spostrzeżeń: 
Zbieram to, co posiałem!
Zewnętrznym znakiem tego poziomu świadomości jest spirytualny wegetarianizm: Duchowi  
bracia zwierzęta muszą być bezwarunkowo respektowani! Ster w życiu przejmuje prawdziwa 
moralność, wyznaczając plany działań.

Tu dokonuje się wystąpienie z pasywnych, karmicznych powiązań; tu kończy się oddziaływanie 
skutków karmy. Tu otwiera się droga w SUWERENNOŚĆ.

W PARTNERSTWIE poszukuje się najwyższego współbrzmienia na płaszczyźnie duchowej. Na 
tym poziomie świadomości tracą ważność wcześniejsze priorytety, ale tylko nieliczni ludzie 
potrafią temu sprostać.

SZÓSTY POZIOM ŚWIADOMOŚCI
Uniwersalna miłość 



Osoba na rym poziomie świadomości staje się instancją duchową. Jej aura wykracza poza ziemski 
wymiar. Liczy się bycie, a nie czynienie! Ważne, że JESTEM, a nie KIM JESTEM!
Osoba ta zaprzestaje walk, dopuszcza do głosu naturalne procesy, ufa i pozwala dziać się. Rola i 
aspekt EGO ograniczają się tylko do fizycznych sfer życia. Istnieniem kieruje w pełni 
ukształtowana, najwyższa duchowa siła sprawcza. Powoli wszystko staje się JEDNYM. Wysoki 
poziom duchowy takiej osoby czyni ją autorytetem dla innych (jest to dopuszczalne!).

Na tym poziomie świadomości zjednanie ze WSZYSTKIM-CO-JEST wstępuje w sferę 
świadomych doznań i doświadczeń. Zdolność komunikacji ze światem zwierząt, roślin i kryształów 
staje się tutaj faktem. Zaczynają się zacierać ostatnie trójwymiarowe granice: Wszystko jest  
możliwe! Siły materializacji podporządkowują się woli Ducha. Zdolność urzeczywistniania 
osobistych wizji i marzeń graniczy niemal z cudem. Jest to punkt (sfera przejściowa), w którym w 
istocie ludzkiej coraz silniej objawia się boskie Źródło. Na tym poziomie świadomości kończy się 
“przymusowy" cykl reinkarnacyjny. Wibracja takiej osoby pozwala jej łączyć się ze WSZYSTKIMI 
i WSZYSTKIM, tzn. zaczyna ona świadomie wstępować w mentalną komunikację z Istotami 
Wyższymi.

Na tym etapie kończy się proces dojrzewania w czasie i przestrzeni. Tu domyka się cykl ziemskiego 
dojrzewania. Obecnie Ziemia oferuje każdemu z nas bardzo korzystne warunki do duchowego 
wzrastania. Jest to wyjątkowy Akt Łaski. Każdy z nas w niewiarygodnie krótkim czasie może teraz 
dokonać skoku kwantowego w poziomie świadomości.

Na tym etapie rozwoju PARTNERSTWO nabiera zupełnie nowych kształtów. Zostaje 
przezwyciężona każda forma własności prywatnej i osobistych zobowiązań. Nie ma żadnych 
wewnętrznych przymusów i wzajemnych uzależnień. Tu doświadcza się pełni szczęścia w 
ziemskim pojęciu partnerstwa. Wszystkie czynności będą wykonywane dobrowolnie, w 
niebiańskiej zgodności – w darze dla drugiej osoby. W tym partnerstwie odzwierciedla się 
rodzicielska dobroć, czyli najwyższy aspekt matczyno-ojcowskiej mądrości boskiego Źródła.

SIÓDMY POZIOM ŚWIADOMOŚCI
Mistyczne zjednoczenie 

Uruchomiony na szóstym poziomie proces zjednoczenia Bytu ze WSZYSTKIM-CO-JEST wchodzi 
teraz w fazę urzeczywistnienia. W ten sposób rodzi się na Ziemi nowy bóg! Boska świadomość, 
która na szóstym poziomie coraz silniej wysuwała się do przodu, tutaj staje się manifestacją. Z tym 
poziomem wiąże się pojęcie proroka lub mistrza duchowego.
Wszystkie rozgraniczenia pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym światem rozpływają się odtąd 
samoistnie. Na tę osobę przestają oddziaływać prawa materii. Wędrówka pomiędzy światem 
zewnętrznym a wewnętrznym nie sprawia jej kłopotów. Osoba ta nie musi doświadczać polaryzacji 
ciężkiej, ziemskiej materii na własnym ciele, ponieważ zgłębiła już wszystkie bieguny wyzwań i 
sprzeczności. Wybór należy do niej: CZY, KIEDY, GDZIE i W KIM zechce inkarnować się w 
świecie gęstej materii jako awatar. Siódmy poziom świadomości objawia się na Ziemi w 
minimalnych promilach, ale pod koniec epoki CZASU na Ziemi pojawi się wiele Wysokich Istot z 
siódmej płaszczyzny Bytu. Wszystkie osoby, które poruszają się na szóstym poziomie świadomości, 
mogą się spodziewać, że w końcu cyklu CZASU, w 2012 roku, osiągną poziom siódmy.

Co się tyczy PARTNERSTWA, wszyscy ci, którzy wznieśli się do tego poziomu, wydostają się 
spod oddziaływań biegunów strachu i miłości. Duchowa harmonia, która ukazała się na szóstym 
poziomie, na siódmym doświadczana jest już jako swego rodzaju jedność żeńsko-męska.

* * * 

W tym miejscu należałoby zaznaczyć, że większość z nas rozpoznaje siebie jednocześnie na 
DRUGIM i TRZECIM poziomie świadomości, co wskazuje na wyjątkowo dynamiczne i bardzo 
intensywne przemiany w sferze świadomości w ostatnich czasach.

Według danych Wernera Guntera w 1997 r. pośród 5,9 miliarda osób żyjących na Ziemi 95% 



ludzkości znajdowało się między PIERWSZYM a CZWARTYM poziomem, przy czym TRZECI 
poziom był dominujący. Osiągnęło go 2/3 ludzkości, czyli prawie 4 miliardy ludzi. Zaledwie 7,5% 
uświadomionych uznawało, że Ziemia jest planetą cztero wymiarową. Na CZWARTYM poziomie 
świadomości znajdowało się około 450 milionów osób.

Zadowalające było jednak to, że około 3,5% ludzkości osiągnęło PIĄTY poziom, co oznaczało, że 
ponad 200 milionów osób dojrzało do rangi istot duchowych. Na SZÓSTYM poziomie – poziomie 
proroków – znajdowało się 1,8% ludzkości, czyli 106 milionów osób.

Jeżeli mówiło się, że do SIÓDMEGO poziomu dorosło zaledwie kilka promili ziemskiej 
społeczności, to przyjmując, iż byłby to jeden tylko promil, dałoby to wynik około pół miliona 
osób.Jest prawie pewne, że wiele osób, przynależących obecnie do niższych poziomów 
świadomości, zdoła do 2012 roku nadrobić zaległości, dlatego już teraz możemy powiedzieć, że 
opłacało się uczynić planetę Ziemię Sferą Eksperymentów i Rozwoju!

TZOLKIN 

TZOLKIN JAKO MODUŁ 260 WZORCÓW ENERGETYCZNYCH 

W module TZOLKIN zakodowany jest nie tylko cały cykl ewolucyjny oraz wzorzec przeznaczenia 
ludzkiego, lecz także energetyczny plan ratowania ludzkości przed upadkiem. Każdy człowiek 
przyporządkowany jest do jednego z 260 wzorców energetycznych, zdefiniowanych w tonie i 
pieczęci. Ze względu na cechy charakteru, kulturę, rodzinę, środowisko, życie każdego z nas, mimo 
iż opiera się na tym samym wzorcu, przebiega zupełnie inaczej.

Przy wykorzystywaniu modułu TZOLKIN jako zwykłego kalendarza jedna jednostka będzie 
oznaczała jeden dzień, wyposażony w ściśle określony wzorzec energetyczny. Chcąc zrozumieć 
istotę Kalendarza Majów, musisz przestawić się na energetyczny sposób myślenia, tzn. zapomnieć 
dosłowne znaczenie słów i starać się przeniknąć ich symbolikę.

Dwadzieścia galaktyczno-solarnych pieczęci reprezentuje specyficzny obszar (dziedzinę, zakres, 
stan obecny, cechy charakterystyczne), natomiast trzynaście tonów – siłę sprawczą (ruch, czynne 
działanie). Na początku było słowo – czyli dźwięk: Niech się stanie! Stało się! Wyłonił się obraz 
duchowy, czyli horyzont zdefiniowany w pieczęciach.
To logiczne, że jako członek ziemskiej społeczności jesteś ujęty w tym obrazie. Wynika z tego, że 
twój rajski wzorzec, zapisany jako program energetyczny, stacjonuje w czwartym wymiarze. Twoim 
zadaniem jest przyciągnąć go na Ziemię – urzeczywistnić w świecie fizycznym. Tylko tak 
sprowadzisz niebo na ziemię. Każdy z nas połączony jest ze swoją duchową esencją niewidzialną 
nicią widmową. Wystarczy zrobić jeden świadomy ruch, aby wprowadzić ją w drgania i otworzyć 
się na rezonans, czyli oddźwięk. W ten sposób uruchomisz wehikuł, zwany informacją, kursujący 
pomiędzy dwiema świadomościami – twoją i duchową. Wiedz, że nigdy nie jesteś sam ze swoimi 
zmaganiami. Każdego dnia masz do pomocy innego anioła – ściśle określoną Energię, zakodowaną 
w tonie i pieczęci TZOLKIN. Pamiętaj jednak, że w świecie duchowym obowiązują ściśle 
określone prawa. Wolna wola jest absolutnie niezawisła! Musi być bezwarunkowo respektowana! 
Zgodnie z etyką galaktyczną żadna inteligentna istota (nawet anioł) nie może zmuszać innej 
świadomej istoty do określonych czynów, zmiany poglądów czy przekonań. Nie wolno też czynić 
nic, co wywołałoby poczucie dualizmu lub oddzielenia od reszty Bytu. Kodeks etyczny zezwala 
dawać przykłady, zapoznawać z regułami gry i czekać – czekać aż lokalna świadomość (jesteś nią 
ty) sama podejmie decyzję, czy chce przyłączyć się do galaktycznego krwiobiegu, czy też woli 
wypróbować własne EGO-programy. Kluczem do wejścia w rezonans z Duchem CZASU jest  
świadoma wola współpracy.

W przeciwieństwie do powszechnie znanych filozofii liczb, perspektywy interpretacji znaczenia 
symboli i liczb w kosmologii Majów dysponując wiele większą głębią. TZOLKIN stwarza 
możliwość głębszego wglądu w esencję, a co najważniejsze, pokazuje dwa bieguny – plusowy i 



minusowy oraz skutek i przyczynę, jakie za sobą pociągaj ą. Większość szkół badających sens 
ludzkiego przeznaczenia opiera się na kabalistyce, dlatego ich jedyną bazą logistyczną jest 
porządek liczb, z którego wynika określony stan (przeszły, teraźniejszy, przyszły), ale nie ma mowy 
o ruchu, czyli o czynnym udziale człowieka i o jego wpływie na kształtowanie swojego 
przeznaczenia.

Kalendarz Majów nie jest ani wróżbą, ani wyrocznią. Pokazuje wzorzec wyjściowy i stan obecny, 
czyli każde teraz. W życiu nic nie stoi w miejscu – panta rhei. Każdy obraz jest tylko chwilowym 
ujęciem. W momencie wykonania staje się przeszłością. Wszystkie zaistniałe zmiany wdrażane są 
do wzorca przeznaczenia w TZOLKIN z prędkością szybszą od prędkości światła, dlatego każdego 
dnia pokazuje on, jak jest i co zrobić, aby było inaczej.

Chcąc zrozumieć kody energetyczne zapisane w Kalendarzu Majów, musisz najpierw poznać 
ogólną strukturę modułu TZOLKIN i zrozumieć nie tylko siłę oddziaływania tonów i pieczęci, ale 
przede wszystkim ich sens. Niczego nie musisz uczyć się na pamięć! Wystarczy, jeśli przyjmiesz do 
wiadomości przekazane tutaj informacje. W dalszych rozdziałach będziemy krok po kroku 
wprowadzać cię w tajniki spirytualnej wiedzy Majów.

TZOLKIN

260 jednostek TZOLKIN umożliwia śledzenie rytmicznych cykli programów CZASU, których 
celem jest uzdrowienie życia na Ziemi. Jednostki te – zwane KINAMI – stanowią bazę Kalendarza 
Majów. Każdy KIN pojawia się w kalendarzu co 260 dni. Zawsze niesie ze sobą identyczną 
Energią, ale za każdym razem trafia na inny grunt, ponieważ w tym czasie wiele się w życiu 
zmieniło.

260 KINÓW wynika ze wspólnej gry trzynastu TONÓW STWÓRCZYCH oraz dwudziestu 
archetypowych wzorców, określanych mianem PIECZĘCI GALAKTYCZNO-SOLARNYCH. W 



każdym tonie i pieczęci zawarta jest pewna Energia, wchodząca w określony rezonans, 
charakteryzująca się specyficzną częstotliwością drgań (wibracją).
W module TZOLKIN trzynaście tonów postępuje pionowo, natomiast każda z dwudziestu pieczęci,  
przesuwając się rzędami poziomymi i przecinając trzynaście kolumn, napotyka na swej drodze 
trzynaście różnych tonów (zob. rysunek). W ten sposób tworzy się baza wyjściowa wszystkich 
powiązań. Interpretując znaczenie samej pieczęci, zobaczysz statyczny obraz. Interpretując 
znaczenie samego tonu, poznasz zakres czynności. Nakładając na siebie obie siły, wprawisz w ruch 
nieruchomy obraz i w ten sposób dowiesz się, co się stanie. Aby ułatwić ci właściwe zrozumienie 
siły działania kinu, posłużymy się prostym przykładem:

Ktoś wręcza ci czek na bardzo wysoką sumę (Energia pieczęci). Jeżeli nie wyciągniesz ręki (siłą 
sprawcza tonu), nie staniesz się jego właścicielem. Czek pozostanie kartką papieru. Ty nie będziesz 
bogaty.
Jeżeli przyjmiesz czek, będziesz mieć szansę realizacji wielu marzeń. Życie pokaże, które z nich 
przyniosą ci zadowolenie. Jeżeli bezmyślnie zainwestujesz pieniądze, po krótkim czasie, pomimo 
bogactwa, twoje życie znów zacznie świecić pustką.
Energia kinu dnia podpowiada, gdzie i jak ulokować “pieniądze", aby bez względu na warunki  
zewnętrzne zyskać spokój i poczucie dopełnienia.
PIECZĘCIE GALAKTYCZNO-SOLARNE 

Pieczęć mówi, gdzie i jak powinniśmy skierować uwagę, w co zaangażować siły, na jakie 
przygotować się sprawdziany i wyzwania losu. Każda z dwudziestu pieczęci przyporządkowana jest 
do określonej rodziny kolorów: czerwonej, białej, niebieskiej lub żółtej. W skład każdej rodziny 
wchodzi pięć pieczęci. Kolory nie są jedynie znakiem rozpoznawczym, przede wszystkim precyzują 
rolę pięciu pieczęci podczas realizacji wielkiego programu uzdrowienia.

A. ZNACZENIE KOLORÓW
• CZERWONA RODZINA – to tak zwani inicjatorzy albo prekursorzy. Zadaniem czerwonych 
pieczęci jest przetrzeć szlaki, przygotować grunt, stworzyć bazę, uświadomić, budzić z odrętwienia.

• BIAŁA RODZINA – to uszlachetniający albo siły porządkowe. Zadaniem białych pieczęci jest 
uporządkować chaos, oczyścić teren z odpadów, ustabilizować sytuację, wnieść nowego ducha.

• NIEBIESKA RODZINA – to reformatorzy. Zadaniem niebieskich pieczęci jest dokonywać 
zmian, uzdrawiać, przekształcać, świecić przykładem.

• ŻÓŁTA RODZINA – to uświadamiający albo nauczyciele. Zadaniem żółtych pieczęci jest  
oświecać, pomagać w rozwoju, rozprzestrzeniać ducha CZASU.

B. ZWIĄZKI POMIĘDZY DWUDZIESTOMA PIECZĘCIAMI TZOLKIN
Dwadzieścia pieczęci bazuje jedna na drugiej, tzn. znaczenie każdej następnej wypływa z mądrości 
poprzednich. Kolejność ich pojawiania się nie jest więc przypadkowa. Święte Pieczęcie Majów 
odwzorowują proces rozwoju, tzw. ścieżkę życia.
Pieczęcie od 1. do 7. reprezentuj ą cykl rozwoju Niższego Ciała człowieka, tzn. ciała fizycznego, 
emocjonalnego i mentalnego, natomiast pieczęcie od 8. do 20. definiują rozwój Wyższego Ciała, 
tzn. ciała duchowego. Nie należy jednak sądzić, że ostatnie pieczęcie są ważniejsze od 
początkowych. W porządku kosmologicznym wszystko wzajemnie się uzupełnia i nic nie jest 
lepsze od drugiego.

C. SIŁA PIECZĘCI = SIŁA PLANETY
Każda pieczęć przyporządkowana jest do określonej planety Układu Słonecznego. Każda z nich 
dysponuje dwiema siłami – galaktyczną i solarną, stąd nazwa pieczęcie galaktyczno-solarne.
SIŁA SOLARNĄ albo WEWNĘTRZNA to Energia wytworzona wewnątrz planet Układu 



Słonecznego. SIŁA GALAKTYCZNA albo ZEWNĘTRZNA to Energia przysyłana z centralnego, 
galaktycznego Źródła.

Pomiędzy planetami odbywa się ustawiczna wymiana potencjałów. W zależności od tego, która z sił 
przesyłana jest na Ziemię, uruchomiony zostaje albo proces transformacji, albo transmutacji (zob. 
rozdz. Mądrość Światła...).
W Energii pieczęci zakodowana jest siła oddziaływania konkretnej planety albo inaczej: określony 
aspekt mądrości Wszechświata.

SYMBOL I
NAZWA PIECZĘCI SIŁA POLE DZIAŁANIA SIŁA PLANETY

CZERWONY
SMOK

Siła
ufności Zaufanie, wiara, EGO NEPTUN

S
I
Ł
A

W
E
W
N
Ę
T
R
Z
N
A

BIAŁY
WIATR

Siła
ducha Inspiracja, komunikatywność URAN

NIEBIESKA
NOC

Siła
idei Intuicja, pozorne braki, sny SATURN

ŻÓŁTE
ZIARNO

Siła
zdolności

Poczucie wartości, talent, 
możliwości, grunt pod zasiew JOWISZ

CZERWONY
WĄŻ

Siła
życia

Instynkt, cielesność, układ 
nerwowy, styl życia MALDEK

BIAŁY
ŁĄCZNIK

Siła
przemian

Zmiany, przekształcenia, 
przeszłość, nawyki MARS

NIEBIESKA
RĘKA

Siła
dokonania

Uzdrowienie, pewność, praca, 
potęga dokonań, wiedza ZIEMIA

ŻÓŁTA
GWIAZDA

Siła
piękna

Harmonia, estetyka, kontrola 
jakości, dyscyplina WENUS

CZERWONY
KSIĘŻYC

Siła
przebudzenia

Pamięć, oczyszczanie, 
podświadomość, przekonania, 

próby

MERKURY

BIAŁY
PIES

Siła
serca

Lojalność, emocje, miłość, 
współczucie, dystans, zmysły MERKURY

S
I
Ł
A

Z
E
W
N
Ę
T
R
Z
N
A

NIEBIESKA
MAŁPA

Siła
lekkości

Humor, demaskowanie fałszu, 
samoakceptacja, wiedza 

spirytualna

WENUS

ŻÓŁTY
CZŁOWIEK

Siła
wolnej woli

Niezależność, wrodzona 
mądrość, odpowiedzialność, 

EGO

ZIEMIA

CZERWONY
WĘDROWIEC

Siła
wolności

Możliwości, nowe kierunki, 
sprawdziany, przekraczanie 

granic

MARS

BIAŁY
MAG

Siła
praworządności

Uczciwość, sprawiedliwość, 
konsekwencje, wsparcie, rozum, 

EGO

MALDEK

NIEBIESKI
ORZEŁ

Sita
wizji

Świadomość zbiorowa, sens 
życia, wola działania, 

 JOWISZ



motywacja

ŻÓŁTY
WOJOWNIK

Siła
inteligencji

Nieustraszoność, rozsądek, 
operatywność, głos serca, 

wiedza mistyczna
 SATURN

CZERWONA
ZIEMIA

Siła
kierowania

Współpraca, stosunki 
międzyludzkie, ukierunkowanie URAN

BIAŁE
ZWIERCIADŁO

Siła
rozpoznania

Klarowność, lustrzane odbicia, 
twarze iluzji, prawda, odwaga NEPTUN

NIEBIESKI
WICHER

Siła
odnowy

Innowacje, wtajemniczenie, 
ruch, postęp, świadomość celu PLUTON

ŻÓŁTE
SŁOŃCE

Siła
miłości

Oświecenie, przebaczenie, 
cierpliwość, wyrozumiałość, 

tolerancja
PLUTON  

D. ZNACZENIE SYMBOLI MAJÓW
Nasz świat przepełniony jest niezliczoną liczbą symboli, a każdy dzień przynosi nowe. Na co dzień 
towarzyszą nam firmowe logo, osobiste podpisy, parafki, znaki drogowe. Obok znaków 
stworzonych przez ludzki intelekt istnieje wiele innych, pradawnych, archaicznych symboli, 
archetypów.

Archetypy są kodem treści, które pierwotnie istniały tylko w eterycznym, niematerialnym świecie. 
Wraz z rozwojem ludzkości zaczęły one przenikać do świata zewnętrznego. Ludzkość zna wiele 
takich archetypowych symboli, np. runy, święte liczby, symbole reiki czy magiczne znaki, używane 
do dziś w wielu obrzędach rytualnych. Do nich należą także archetypy Majów.

W kodzie każdej pieczęci zdefiniowane są ściśle określone treści. Są one zapisane w duchowym 
polu człowieka i tylko w tym polu mogą być wprowadzone w odpowiednie wibracje. Można je 
przyrównać do drzemiącego olbrzyma, który przebudzi się dopiero na określonym poziomie 
świadomości. Jak długo pole świadomości pozostanie zamknięte w trójwymiarowych 
częstotliwościach, tak długo Energie pieczęci będą miały minimalną moc oddziaływania na pole 
życia człowieka. Klucz do mądrości pieczęci spoczywa w ludzkiej uwadze. Wystarczy jedna myśl, 
aby stworzyć pomost do Energii danego symbolu. Z chwilą, kiedy do indywidualnego pola 
zaczynają napływać wyższe wibracje, nasze ciało może przejściowo odczuwać pewien wewnętrzny 
nacisk. Jest to jak najbardziej normalne. Pamiętajmy, że mamy tu do czynienia z rozruchem 
potężnego procesu uzdrawiania. W dotychczasowych “starych" wibracjach Energie wypłukujące 
osady miały relatywnie umiarkowaną siłę działania i tylko od czasu do czasu łączyły się razem i 
spadały na nas jako dramatyczne zrządzenie losu. Z tego względu w naszym polu duchowym 
zgromadziło się wiele odpadów, które wcześniej czy później będziemy musieli usunąć. Teraz – 
dzięki uaktywnieniu wyżej wibrujących Energii – wszystkie niespolaryzowane wzorce z przeszłości 
wyrzucane są na powierzchnię w sposób bezpośredni – trochę bolesny, ale bez zawiązywania 
węzłów gordyjskich.

Dokonując zwrotu w życiu, należy pamiętać, że generalnie chodzi o to, aby uaktywnić Energie  
drzemiących w nas olbrzymów. Początkowo proces indywidualnego przebudzenia może wiązać się 
z pewną problematyką, ponieważ w Energii dnia oprócz bieguna światła skrywa się również 
biegun cienia, zwany polem dysonansów. Skupiając się na pieczęci dnia, można też natrafić na 
dawne treści karmiczne lub zahaczyć o stare, niezabliźnione rany. W ten sposób Energia pieczęci  
zwróci nam uwagę, że w tym sektorze znajduje się COŚ, co od lat czeka na rozwiązanie. Wówczas 
zostaniemy wezwani do usunięcia wzorców cienia, naprawienia szkód lub zakończenia długoletnich 
sporów. Im wcześniej zajmiemy się rozwiązywaniem starych treści, tym znośniejszy będzie proces 
uzdrawiania. Im dłużej będziemy czekać, tym boleśniej będziemy konfrontowani z konsekwencjami 
naszych nieprzemyślanych działań.



Przy dokonywaniu zwrotu masz do dyspozycji Energię dnia, która może ci pomóc wzmocnić lub 
uaktywnić napływ informacji z wyższych wymiarów do odpowiedniego sektora twojego pola 
duchowego.

Wiedz, że w twoim postępowaniu nie ma żadnego ZA MAŁO czy ZA DUŻO, albowiem nie 
TY, lecz CZAS zarządza procesem twojego rozwoju i czyni to w sposób najbardziej dla ciebie 
korzystny.
UWAGA: Dokładny opis pieczęci znajdziesz w części Klucz do kalendarza, w rozdziale 
Dwadzieścia Pieczęci oraz TZOLKIN – Indeks pieczęci i tonów.
E. ENERGIA I PROGRAM PIECZĘCI
Program to inaczej cel, jaki powinna osiągnąć Energia pieczęci, zdefiniowana w haśle siła pieczęci.  
W zależności od stopnia rozwoju i poziomu świadomości człowieka Energia pieczęci może 
odsłonić dwa bieguny – biegun światła lub biegun cienia, określane też jako wzorzec światła lub 
wzorzec cienia.
Trafiając na biegun cienia, siła pieczęci może zahaczyć o ludzkie kompleksy albo wydobyć na 
światło dnia indywidualne słabości i wady, nad którymi należy popracować, chcąc posunąć się o 
krok do przodu w swoim rozwoju osobistym.

Trafiając na biegun światła, siła pieczęci ujawni nam wrodzone zdolności, pokaże pozytywne 
cechy, naprowadzi na właściwe tory, wskaże nowy kierunek myślenia.

TRZYNAŚCIE TONÓW 

A. CO OZNACZAJĄ TONY STWÓRCZE?
Trzynaście TONÓW jest drugą operatywną siłą w TZOLKIN. Treść dwudziestu pieczęci wnoszona 
jest do świata zewnętrznego dzięki dynamice trzynastki. 13 jest liczbą ruchu. Tony wyrażają 
trzynaście impulsów wychodzących bezpośrednio ze Źródła, pojmowanego jako Najwyższa 
Inteligencja Wszechświata.

Ton, trafiając na pieczęć, stwarza określone sytuacje, które zmuszają cię do reakcji, czyli działania. 
Energia tonu ma również dwa bieguny. W zależności od tego, ku któremu z nich się zwrócisz 
(świadomie lub nieświadomie), taki będzie ciąg dalszy. Każdy ton przyporządkowany jest do jednej 
z czterech sfer Bytu: fizycznej, emocjonalnej, mentalnej lub duchowej.

UWAGA: Dokładny opis tonów znajdziesz w części Klucz do kalendarza, w rozdziale Trzynaście 
Tonów.
B. SYYMBOLE LICZB
Symbolika liczb w kulturze Majów umożliwia wgląd w spirytualną treść liczby. Majowie na co 
dzień posługiwali się tylko dwoma znakami archetypowymi do wyrażania wartości liczby. Był to 

PUNKT  i KRESKA .

SYMBOLE LICZB OD 1 DO 13
1 JEDEN HUN
2 DWA CA
3 TRZY OX
4 CZTERY CAN
5 PIĘĆ HO
6 SZEŚĆ UAC
7 SIEDEM UC



8 OSIEM VAXAC
9 DZIEWIĘĆ BOLON
10 DZIESIĘĆ LAHUN
11 JEDENAŚCIE HUN LAHUN
12 DWANAŚCIE CA LAHUN
13 TRZYNAŚCIE OX LAHUN

Archetyp Jedynki" jest punktem wyjścia dla “dwójki", “trójki" i “czwórki", co oznacza, że liczby te 
bazują na treści Jedynki". Zapis kreskowy pojawia się na piątej pozycji. “Pięć" wiąże pierwsze 
cztery treści w jednolitą całość. Liczby powyżej “pięciu" są kombinacją wartości “kreski" i 
“punktu". “Szóstka" jest połączeniem “piątki" z Jedynką", “siódemka" – “piątki" z “dwójką", 
“ósemka" – “piątki" z “trójką" itd.

C. TRZYNAŚCIE TONÓW – TRZYNAŚCIE IMPULSÓW ŹRÓDŁA

TON NAZWA FUNKCJA SFERA 
DZIAŁANIA

1
MAGNETYCZNY TON 

–
Ton przeznaczenia

wnieść –
przyciągnąć tematykę duchowa

2 BIEGUNOWY TON –
Ton wyzwania

zaszeregować –
wnieść do życia fizyczna

3
ELEKTRYCZNY TON 

–
Ton bodźców

Pobudzić –
połączyć emocjonalna

4 SAMOISTNY TON –
Ton wizji celu

zdefiniować –
zmierzyć mentalna

5
WIODĄCY TON –

Ton autorytetu i  
kierunku

Wesprzeć –
ukierunkować duchowa

6 RYTMICZNY TON –
Ton równowagi

zwolnić tempo –
zharmonizować fizyczna

7
REZONANSOWY TON 

–
Ton powiązań

skontaktować –
pobudzić emocjonalna

8
GALAKTYCZNY TON 

–
Ton harmonizacji

skontrolować jakość usunąć ogniska 
zapalne –

połączyć etapy
mentalna

9 SOLARNYTON –
Ton naprowadzania

naprowadzić –
urzeczywistnić duchowa

10 PLANETARNY TON –
Ton manifestacji

wytworzyć –
uszlachetnić fizyczna

11 SPEKTRALNY TON –
Ton oczyszczania

Oczyścić –
rozładować napięcia emocjonalna

12
KRYSTALICZNY TON 

–
Ton bilansu i analiz

wyjaśnić –
przeanalizować mentalna



13 KOSMICZNY TON –
Ton przekształceń

scalić –
przekazać dalej duchowa

CO TO JEST KIN? 

KIN jest kombinacją jednej z dwudziestu pieczęci i jednego z trzynastu tonów. Nazwa KINU 
pochodzi od nazwy TONU i nazwy PIECZĘCI. Istnieje kilka sposobów zapisywania nazwy kinu.

PRZYKŁAD:

KIN 22 –--> pieczęć Białego Wiatru + ton 9, czyli Ton Solarny
= Biały Solarny Wiatr

Solarny Wiatr
Biały Wiatr 9

Wiatr 9 
KIN 99 –--> pieczęć Niebieskiego Wichru + ton 8, czyli Ton Galaktyczny 

= Niebieski Galaktyczny Wicher
Galaktyczny Wicher
Niebieski Wicher 8

Wicher 8 
OKRESY FAL 

Dwadzieścia potencjałów pieczęci miesza się z trzynastoma potencjałami tonów według ściśle 
określonego porządku matematycznego. Z tego porządku bierze się dwadzieścia okresów fal –  
każdy po trzynaście jednostek. Okresy fal, wędrując przez CZAS, wyznaczają rytm wszystkich 
wydarzeń na Ziemi.

Każdą falę otwiera Ton Magnetyczny ( ). Nazwa fali pochodzi od pieczęci stojącej obok tonu 
pierwszego. Okres fali trwa 13 dni. Startując od KINU 1, czternasta pieczęć w TZOLKIN stanowi 
punkt wyjścia dla następnej fali. W ten sposób powstaje dwadzieścia okresów fal w następującej 
kolejności:

1. Fala Czerwonego Smoka – od kinu 1 do kinu 13

2. Fala Białego Maga – od kinu 14 do kinu 26

3. Fala Niebieskiej Ręki – od kinu 27 do kinu 39

4. Fala Żółtego Słońca – od kinu 40 do kinu 52

5. Fala Czerwonego Wędrowca – od kinu 53 do kinu 65

6. Fala Białego Łącznika – od kinu 66 do kinu 78

7. Fala Niebieskiego Wichru – od kinu 79 do kinu 91

8. Fala Żółtego Człowieka – od kinu 92 do kinu 104

9. Fala Czerwonego Węża – od kinu 105 do kinu 117

10. Fala Białego Zwierciadła – od kinu 118 do kinu 130

11. Fala Niebieskiej Małpy – od kinu 131 do kinu 143

12. Fala Żółtego Ziarna – od kinu 144 do kinu 156



13. Fala Czerwonej Ziemi – od kinu 157 do kinu 169

14. Fala Białego Psa – od kinu 170 do kinu 182

15. Fala Niebieskiej Nocy – od kinu 183 do kinu 195

16. Fala Żółtego Wojownika – od kinu 196 do kinu 208

17. Fala Czerwonego Księżyca – od kinu 209 do kinu 221

18. Fala Białego Wiatru – od kinu 222 do kinu 234

19. Fala Niebieskiego Orła – od kinu 235 do kinu 247

20. Fala Żółtej Gwiazdy – od kinu 248 do kinu 260

ZOLKIN Z ZAZNACZENIEM 20 OKRESÓW FAL

1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7
2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8
3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9
4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10
5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11
6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12
7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13
8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1
9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2
10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3
11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4
12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5
13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6
1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7
2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8
3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9
4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10
5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11
6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12
7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13

Pierwsza pieczęć nadaje kolor całej fali (zob. znaczenie kolorów) oraz definiuje jej program 
(wyznacza cel i zadania), przyciągany do indywidualnego pola siłą Tonu Magnetycznego (Siła 
przyciągania). Kolejne dwanaście kinów, czyli przynależne do fali tony i pieczęcie, wypełniając 
swoje zadania, realizują jednocześnie program fali. Abyś nie zagubił się w liczbach, strukturach i 
podziałach, posłużymy się prostym przykładem:

Wyobraź sobie trzynastoosobową firmę (= fala). Jest szef i dwunastu podwładnych. Każdy z 
pracowników – stosownie do kwalifikacji (= pieczęć dnia) – ma inny zakres czynności (= ton dnia),  
wszyscy jednak wykonują polecenia jednego szefa (ton 1) i pracują dla tej samej firmy (pierwsza 
pieczęć).



ROZWÓJ WYDARZEŃ WEWNĄTRZ 13 DNI FALI

Rozwój wydarzeń zależy od czterech pozycji fali:
• Pozycja TONU 1, tzw. WEJŚCIE, wnosi na scenę określony temat. W dniach opatrzonych 
TONEM 2, 3 i 4 wyłania się zarys programu fali.
• Pozycja TONU 5, tzw. STACJA ROZDZIELCZA, ukierunkowuje bieg wydarzeń. W tym miejscu 
stacjonuje tak zwany AUTORYTET (precyzuje go pieczęć stojąca obok tonu 5). TONY 6, 7 i 8 
nadają kształt rozwijanemu zjawisku według wskazówek “Autorytetu 5".

• Pozycja TONU 9, tzw. NASTAWNIA (drugi punkt rozdzielczy obok “5"), nanosi ewentualne 
poprawki, dodaje bodźców do działań, rozpala siłę napędową, niezbędną do urzeczywistnienia 
przedsięwzięcia. W pozycji TONU 10 dokonuje się manifestacja celu. W tym miejscu zjawisko 
staje się konkretnie widoczne, tzn. osiąga swoje urzeczywistnienie. Pozycja TONU 11 niweluje 
napięcia, usuwa zbędne odpady. TON 12 umożliwia wgląd i przegląd tego, co się wydarzyło.

• TON 13, tzw. WYJŚCIE, podsumowuje wynik oraz przekazuje kwintesencję następnej fali.
Według powyższego schematu biegną wszystkie fale w TZOLKIN. Okresy fal są podstawą pracy z 
Kalendarzem Trzynastu Księżyców.
Znając etapy rozwoju wydarzeń, możesz świadomie wpływać na ich dalszy przebieg. Okres fali to 
inaczej minimalny czas, potrzebny na dokonanie zmian w polu świadomości. Nikt nie zmienia 
swoich przekonań w okamgnieniu. Do wszystkiego trzeba dojrzeć, rozpatrzyć za i przeciw, 
sprawdzić, jak funkcjonuje to w życiu codziennym.

Każda fala powraca w kalendarzu co 260 dni. Za każdym razem wnosi te same Energie, ale 
jednocześnie podwyższa poprzeczkę, wnika w głębsze warstwy świadomości, testuje, czego się 
nauczyłeś. W zależności od tego, z jakiego bieguna będziesz czerpać naukę, takie będą twoje 
doznania w fali: albo zaowocuje harmonia, albo bolesne doświadczenie. Wiedz, że nie ma żadnego 
czarno sprzysiężenia. Ty sam pracujesz na swoje radości i smutki.

Śledząc rozwój wydarzeń na przełomie 13 dni fali, dowiesz się, nad jakimi cechami charakteru 
powinieneś popracować, aby los nie musiał cię ciągle zaskakiwać.

Praca z Kalendarzem Majów to praca nad świadomością. Nie chodzi tu o to, co się wydarzy – 
tylko, jak zareagujesz na to, co już się stało!

UWAGA: 

Dokładny opis programu poszczególnych fal znajdziesz w części Klucz do kalendarza, w rozdziale 
Okresy fal. Podane tam wskazówki można uzupełnić o mądrość tonu i pieczęć dnia.

PORTALE GALAKTYCZNE 

W kalendarzu TZOLKIN kiny z białymi polami oznaczają dni, w których proces rozwoju wydarzeń 
na Ziemi postępuje według praw niezależnej samo dynamiki. Mówiąc jaśniej: BIAŁE POLA 
objawiają WOLNA GRĘ Energii. Natomiast CZARNE POLA – nazywane PORTALAMI 
GALAKTYCZNYMI – oznaczają dni, w których zaznacza się bezpośrednie oddziaływanie energii 
z Kosmosu. CIEMNE POLA objawiają subtelne NAPROWADZANIE oraz dokonywanie korekty z 
pomocą energii kosmicznych. W tych dniach siła oddziaływania pieczęci jest wielokrotnie 
spotęgowana.



Teraz możemy wyruszyć w wielką podróż przez TZOLKIN.
Najpierw zapoznamy cię z Kalendarzem Trzynastu Księżyców, a dopiero potem,

gdy się w nim zadomowisz, przejdziemy do omówienia
galaktycznej metryki urodzenia i sieci powiązań osobistych. 

KALENDARZ TRZYNASTU KSIĘŻYCÓW

Kalendarz z trzynastoma miesiącami ma bardzo starą tradycję. Był on stosowany przez ludy 
celtycko-germańskie, a w Islandii obowiązywał aż do XIX wieku.

Trzynastomiesięczny kalendarz – kalendarz Druidów – został wyparty przez rzymski (juliański), 
dwunastomiesięczny system, który w większości krajów europejskich obowiązywał do drugiej 
połowy XVI wieku. Stosowany obecnie kalendarz gregoriański – wprowadzony w 1582 roku przez 
papieża Grzegorza XIII – jest zreformowanym kalendarzem juliańskim.

Jose Arguelles, przystosowując Święty Kalendarz Majów – TZOLKIN – do naszego 
gregoriańskiego kalendarza, oparł się na starożytnej celtyckiej wiedzy o kalendarzowej miarze 
czasu (13 miesięcy po 28 dni), ale zgodnie z tradycją Majów rok słoneczny liczy zawsze 365 dni. 
Zmodyfikowana konfiguracja kalendarza Majów – określana w literaturze fachowej terminem 
Dreamspell – jest efektem długoletniej pracy Arguellesa. W roku 1993 ukazało się pierwsze 
wydanie Dreamspell, czyli Kalendarza Trzynastu Księżyców. Księżyc oznacza w tej terminologii 
miesiąc i nie ma nic wspólnego z Księżycem – satelitą Ziemi.

Powrót trzynastu księżyców jest nie tylko nową wersją mierzenia ziemskiego czasu czy też 
przyporządkowania go do nowych wielkości. Odkrycie trzynastu miesięcy w źródłach 
zapomnianych kultur daje nam możliwość znalezienia właściwego rytmu w życiu oraz 
synchronizacji z Kosmosem. Dzięki harmonizacji z rytmem CZASU odtworzymy pierwotny 
rezonans planetarny, który pozwoli nam, jak żeglarzom, podróżować na jego fali. Wszystkie osoby, 
które zaczęły świadomie współpracować z esencją CZASU, stopniowo uaktywniają zatracone 
dawno temu umiejętności, jak np. zdolność telepatii.

Kalendarz Trzynastu Księżyców nie jest ani zabawą mentalną, ani kreowaniem nowego porządku, 
lecz odkryciem właściwego, energetycznego biegu ziemskiej rzeki CZASU.
STRUKTURA KALENDARZA 

1. 26 LIPCA – POCZĄTEK ROKU
W Kalendarzu Trzynastu Księżyców rok planetarny rozpoczyna się 26 lipca i trwa do 25 lipca 
następnego roku. Ostatni dzień roku nazywany jest ZIELONYM DNIEM.

W świetle powiązań astronomicznych 26 lipca nasza planeta doświadcza specyficznej łączności ze 
Słońcem, które z kolei znajduje się w astronomicznej koniunkcji z najjaśniejszą gwiazdą gromady 
Plejad w gwiazdozbiorze Byka – Alkione – oraz z gwiazdą neutronową Syriusz B, należącą do 
gwiazdozbioru Psa. Promieniowanie emitowane z Syriusza B rejestrowane jest na Ziemi w końcu 
lipca. 26 lipca dokonuje się ważne cięcie w cztero wy miarowym rytmie CZASU na Ziemi. Nasza 
planeta ma w tym dniu bezpośredni kontakt z wyżej przyporządkowaną siecią galaktyczną.

2. 25 LIPCA – ZIELONY DZIEŃ



Zielony Dzień znany był już w kulturze druidzko-celtyckiej. Celtowie nazywali go Dniem Jemioły. 
W Kalendarzu Trzynastu Księżyców ZIELONY DZIEŃ, czyli 365. dzień planetarnego roku, jest 
dniem poza programem CZASU. Nie jest on związany ani z programem roku, ani z wewnętrznym 
programem miesięcy. Z energetycznego punktu widzenia nie ma bezpośredniego wpływu na 
przebieg wydarzeń w ciągu roku, mimo to odgrywa bardzo ważną rolę w spektrum CZASU.

25 lipca przywołuje do siebie minione 364 dni i stanowi swego rodzaju planetarny spichlerz, do 
którego znoszone są plony całego roku. Utożsamia on skomasowany dorobek roku. Zielony Dzień 
łączy stary rok z nowym.

Energetyczne oddziaływanie tego dnia jest przez ludzi wyraźnie wyczuwalne. Świadomi 
towarzysze CZASU odbierają go jako ciężki lub przeładowany, natomiast osoby wrażliwe 
wyczuwają specyficzną wibrację, która działa na system nerwowy, wywołując nadpobudliwość.

3. 29 LUTEGO – CO DZIEJE SIĘ Z ROKIEM PRZESTĘPNYM?
W porządku astrofizycznym struktura czasu zdefiniowana jest matematycznie. Pełny obieg Ziemi 
wokół Słońca trwa 365 dni i 6 godzin (dokładnie 365 dni 5 godzin 48 minut 46 sekundy), czyli 365, 
2422 doby.

Dwunastomiesięczny kalendarz w obecnej gregoriańskiej formie daje nam możliwość ilościowego 
określenia biegu czasu według przyjętych powszechnie wzorców, tzn. w jednostkach: 31, 30 i raz 
28 dni. Co 4 lata pojawia się rok przestępny, który służy temu, aby pozostałe w każdym roku 6 
godzin zebrać w jeden dodatkowy dzień. W rzeczywistości nie ma jednak 366. dnia w roku, 
ponieważ siódma godzina 366. dnia faktycznie należy już do roku następnego.

W Kalendarzu Trzynastu Księżyców 6 godzin, czyli jedna czwarta doby, nie ma zbyt wielkiego 
znaczenia w spektrum CZASU, dlatego 29 lutego został zintegrowany z Energią 28 lutego.

28 i 29 lutego liczone są jako jeden dzień, tzn. jako KIN 28 lutego.
W ten sposób Kalendarz Trzynastu Księżyców liczy zawsze 365 dni. Ponieważ w energetycznym 
kalendarzu każdą deformację i każde rozdarcie czasu równoważy ludzka świadomość, powyższe 
przesunięcie nie wprowadza żadnych zakłóceń w cztero wymiarowy m programie CZASU.

Pamiętajmy, że każdy kalendarz jest tylko umownym porządkiem, przyjętym przez człowieka do 
rachuby czasu i datowania wydarzeń.

4. TRZYNAŚCIE KSIĘŻYCÓW = TRZYNAŚCIE MIESIĘCY
365-krotna rotacja Ziemi względem Słońca jest w rzeczywistości energetycznym wzorcem, w 
którym "13" – liczba CZASU – porządkuje planetarną czasoprzestrzeń. W tym rytmie płyną 
WSZYSTKIE Energie przez WSZYSTKIE strefy we WSZYSTKICH układach słonecznych. 
Przyczyna, dla której nie odkryliśmy tego wcześniej, tkwi w tym, że liczba 365 nie jest podzielna 
przez 13.

Liczba 365 jest w istocie liczbą 364 + 1. Wiedza o tym schemacie, czyli tzw. zasada PLUS JEDEN, 
którą operuje CZAS, była znana już w latach dwudziestych. Nigdy jednak nie została wprowadzona 
do programu nauczania w szkołach.

W schemacie 364 + 1 widzimy, że liczba 364 jest całkowicie podzielna przez 13. Otrzymana liczba 
28 jest bardzo ważna dla życia na Ziemi. Nie jest przypadkiem, że obieg Księżyca wokół Ziemi 
bliski jest również tej liczby, podobnie jak cykl miesięczny kobiety.

Z tego porządku bierze się trzynaście księżycowych cykli roku słonecznego, czyli trzynaście 
miesięcy, każdy liczący po 28 dni. Trzynaście miesięcy nie jest samym tylko matematyczno-
numerologicznym podziałem, lecz kodem ściśle określonej treści. Trzynaście miesięcy niesie ze 
sobą trzynaście różnych energii – każdy miesiąc jedną.



CYKL 13 KSIĘŻYCÓW W ODNIESIENIU DO KALENDARZA GREGORIAŃSKIEGO

 
UWAGA: Nazwy poszczególnych miesięcy pochodzą od nazw tonów.

5. PROGRAM ROKU ORAZ PROGRAM TRZYNASTU MIESIĘCY
Każdy rok planetarny znajduje się pod bardzo specyficznym wpływem jednego z czterech kolorów: 
CZERWONEGO, BIAŁEGO, NIEBIESKIEGO i ŻÓŁTEGO.

CZERWONY KOLOR niesie ze sobą SIŁĘ PRZEBUDZENIA i NOWEGO 
POCZĄTKU

BIAŁY KOLOR niesie ze sobą SIŁĘ OCZYSZCZANIA i USZLACHETNIANIA
NIEBIESKI KOLOR niesie ze sobą SIŁĘ PRZEKSZTAŁCEŃ i PRZEMIAN

ŻÓŁTY KOLOR niesie ze sobą SIŁĘ OŚWIECENIA i ROZKWITU
Interpretacja Energii KOLORU jest zawsze taka sama, bez względu na to, do jakiego przedziału 
czasu się odnosi.

Program roku, tzn. tematykę, dziedzinę, zasięg, określa kin 26 lipca, czyli pieczęć i ton w dniu 26 
lipca. Rok planetarny otwiera jedna z czterech pieczęci w następującej kolejności: CZERWONY 



KSIĘŻYC, BIAŁY MAG, NIEBIESKI WICHER I ŻÓŁTE ZIARNO. Natomiast program 
poszczególnych miesięcy (cel, funkcje, zadania) definiuje kin pierwszego dnia miesiąca. Kin 26 
lipca określa jednocześnie program roku i zadania pierwszego miesiąca roku. Rok planetarny i 
każdy z jego 13 miesięcy otwierają, pieczęcie z tej samej rodziny kolorów.
Każdy dzień, aktywując swoją własną specyficzną Energią, realizuje program roku, program 
miesiąca i program fali. W bieg Kalendarza Trzynastu Księżyców wplecione są również okresy fal. 
Fale postępują niezależnie od trzynastu miesięcy roku, tzn. pierwszy dzień fali nie musi pokrywać 
się z pierwszym dniem miesiąca. Omówimy to w następnym rozdziale, na przykładzie kalendarza 
osobistego.

PRZYKŁAD: 

• Rok 2000/2001 – Rok Niebieskiego Galaktycznego Wichru był rokiem wewnętrznych przemian, 
przebudowy i przekształceń, ponieważ znajdował się pod wpływem NIEBIESKIEJ ENERGII.

• Rok 2001/2002 – Rok Żółtego Solarnego Ziarna jest rokiem wielkich nadziei, samopoznania i 
oświecenia duchowego, ponieważ znajduje się pod wpływem ŻÓŁTEJ ENERGII.

• Rok 2002/2003 – Rok Czerwonego Planetarnego Księżyca będzie rokiem przebudzenia, wielu 
cięć i wewnętrznej odnowy, ponieważ znajdzie się pod wpływem CZERWONEJ ENERGII.

• Rok 2003/2004 – Rok Białego Spektralnego Maga będzie rokiem wielkich porządków, 
oczyszczania i sprawiedliwości, ponieważ znajdzie się pod wpływem BIAŁEJ ENERGII.

• Rok 2004/2005 – Rok Niebieskiego Krystalicznego Wichru będzie rokiem wewnętrznych 
przemian, przebudowy i wielu przekształceń, ponieważ znajdzie się pod wpływem NIEBIESKIEJ 
ENERGII itd.

JAK INTERPRETOWAĆ NAZWĘ KINU ROKU, MIESIĄCA, FALI CZY DNIA?

Interpretując nazwę kinu, czyli jego program energetyczny, należy powiązać funkcję tonu z 
tematyką pieczęci. Przypomnijmy, że program energetyczny oznacza program uzdrowienia 
wszystkich zdeformowanych sfer Bytu na Ziemi. W jednakowej mierze odnosi się do 
indywidualnego pola życia, jak i do całej planety. Może więc zahaczyć o wzorce cienia w sferze 
świadomości człowieka (fałszywe poglądy, niewłaściwy styl życia, brak uczuć), jak również 
wkroczyć do sfery polityki, aby zdemaskować polityczne marionetki czy też zająć się problemem 
zatrucia środowiska.

6. FUNKCJE TRZYNASTU MIESIĘCY W ROKU PLANETARNYM 

Funkcje poszczególnych miesięcy są analogiczne do funkcji poszczególnych pozycji w 13-dniowej 
fali. Rozwój wydarzeń wewnątrz 13-miesięcznej fali roku również zależy od czterech pozycji:

1 MIESIĄC, tzw. WEJŚCIE, wnosi na ziemską scenę określoną tematykę roku. W MIESIĄCACH: 
2, 3 i 4 wyłania się ostateczny zarys problematyki fali roku.

5 MIESIĄC, tzw. STACJA ROZDZIELCZA, ukierunkowuje bieg wydarzeń. W tym miejscu 
stacjonuje tak zwany AUTORYTET fali roku (precyzuje go pierwsza pieczęć piątego miesiąca). 
MIESIĄCE 6, 7 i 8 nadają kształt rozwijanemu zjawisku według wskazówek Autorytetu 5.

9 MIESIĄC, tzw. NASTAWNIA (drugi punkt rozdzielczy obok “5"), nanosi poprawki, zsyła 
inspirujące bodźce, rozpala siłę napędową niezbędną do urzeczywistnienia celu roku. W 10 
MIESIĄCU dokonuje się manifestacja celu. W tym miejscu zjawisko staje się konkretne, widoczne, 
tzn. osiąga swoje urzeczywistnienie. 11 MIESIĄC rozładowuje pola napięć, oczyszcza teren, usuwa 
odpady. 12 MIESIĄC umożliwia wgląd i przegląd tego, co się wydarzyło.

13 MIESIĄC, tzw. WYJŚCIE, scala dorobek roku, podsumowuje ogólny wynik, przekazuje żniwo 
roku do “banku informacji" w czwartym wymiarze CZASU.

ZIELONY DZIEŃ łączy stary rok z nowym rokiem.



7. WZAJEMNE POWIĄZANIA MIESIĘCY
13-miesięczny kalendarz przenika trzynaście różnych Energii, które mają ogromny wpływ na 
rozwój wydarzeń w ciągu roku. Mimo iż Energie przewodnie poszczególnych miesięcy różnią się 
pod względem funkcji i treści, są one wzajemnie powiązane w jeden cykl przez sieć tak zwanych 
pulsarów.
Pulsary są międzywymiarowymi węzłami, integrującymi różnorodne Energie na jednej lub na wielu 
płaszczyznach Bytu. Wyróżniamy dwa rodzaje pulsarów: jednowymiarowe i wielowymiarowe.
Pulsary jednowymiarowe zazębiają ze sobą poszczególne etapy rozwoju wydarzeń na jednej 
płaszczyźnie Bytu, co oznacza, że problematyka wydarzeń w miesiącach przynależnych do danego 
pulsara będzie dotyczyć jednej sfery życia, np. programu uzdrawiania, sfery emocjonalnej lub 
światowego trendu w gospodarce czy polityce.

Pulsary wielowymiarowe zazębiają ze sobą określone etapy rozwoju wydarzeń na wielu 
płaszczyznach Bytu, co oznacza, że problematyka wydarzeń w miesiącach przynależnych do 
danego pulsara będzie zahaczać o różne sfery życia, np. klęska żywiołowa (sfera fizyczna), 
współczucie dla poszkodowanych (sfera emocjonalna), zorganizowanie pomocy (sfera świadomego 
działania).

GRAFICZNE ODWZOROWANIE SIECI POWIĄZAŃ TRZYNASTU MIESIĘCY ROKU

 

Ponieważ wiele osób bardzo często łączy pojęcie sfery Bytu i wymiaru z określonym stanem 
skupienia – co jest wielkim błędem – od razu wyjaśniamy, co te pojęcia oznaczają w naszej 
terminologii.

Świat, w którym żyjemy, skupia w sobie cztery wymiary, albo inaczej – cztery sfery Bytu:

– PIERWSZY WYMIAR – to sfera fizyczna, czyli świat elementów fizycznych o strukturze 
atomowo-molekularnej.

– DRUGI WYMIAR – to sfera emocjonalna, inaczej płaszczyzna zmysłów lub płaszczyzna uczuć, 
odczuć i emocji, czyli świat materii żywej.

– TRZECI WYMIAR – to sfera mentalna, sfera rozumnej świadomości, inaczej płaszczyzna 
umysłu, czyli świat materii świadomej – materii, która ma świadomość własnego “Ja".

– CZWARTY WYMIAR – to sfera duchowa. Wszystko, co manifestuje się na Ziemi, jest 
kopiatego, co zaistniało w czwartym wymiarze. Tu egzystują duchowe programy CZASU i wzorce 



naszego przeznaczenia, tu znajdują się światy iluzji, stworzone przez ludzką wyobraźnię, tu mieści 
się świat istot duchowych.

W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę, że wszystkie wymiary wzajemnie się na siebie nakładają 
i jeden nie mógłby istnieć bez drugiego. Weźmy na przykład świat zmysłów. Oko to narząd, a 
wzrok to zmysł. Powieka otworzy się dopiero wtedy, kiedy mózg wyśle odpowiedni impuls. Nie 
zrozumiemy tego, co ujrzymy, jeżeli mózg błyskawicznie nie przetworzy danych zarejestrowanych 
przez oko. Podstawowym wymogiem funkcjonowania sfery zmysłów, odczuć i emocji jest fizyczny 
układ nerwowy. Aby wykluczyć przyszłe nieporozumienia, wyjaśniamy, że choć sfera emocjonalna 
określana jest jako drugi wymiar Bytu, zasięg ciała emocjonalnego człowieka wkracza głęboko w 
czwarty wymiar.

Zagłębianie się w dalsze wymiary – począwszy od PIĄTEGO – powinno postępować bardzo 
ostrożnie!!! Każda istota – odpowiednio do poziomu świadomości – sama określa tam swoje Źródło  
i niewykluczone, że może natknąć się na wiele niespodzianek! Zakres ten można przekroczyć 
dopiero po osiągnięciu pełnej czterowymiarowej dojrzałości!
Dla tych, którzy zechcą zagłębić się w sieć pulsarów i dokładnie poznać wszystkie związki 
przyczynowe, bardzo pomocne okaże się poniższe zestawienie.

Sieć pulsarów jednowymiarowych:

• miesiące: PIERWSZY, PIĄTY, DZIEWIĄTY i TRZYNASTY łączą się na poziomie czwartego 
wymiaru, co oznacza, że są one bezpośrednio związane ze sferą duchową, czyli z realizacją 
programu uzdrawiania życia na Ziemi;

• miesiące: DRUGI, SZÓSTY i DZIESIĄTY łączą się na płaszczyźnie pierwszego wymiaru, co 
oznacza, że są one związane ze sferą fizyczną, czyli światem odbieranym fizycznie, np. wzrost cen, 
anomalie pogodowe, zatrucie środowiska.

• miesiące: TRZECI, SIÓDMY i JEDENASTY łączą się na płaszczyźnie drugiego wymiaru, co 
oznacza, że są one związane ze sferą zmysłów, odczuć i emocji, czyli z reakcją ludzi na ściśle 
określone wydarzenia.

• miesiące: CZWARTY, ÓSMY i DWUNASTY łączą się na płaszczyźnie trzeciego wymiaru, co 
oznacza, że są one związane ze sferą świadomości albo ze sferą mentalną, czyli z tym, co myśli i co 
zamierza czynić społeczność ludzka.

Sieć pulsarów wielowymiarowych:

• miesiące: PIERWSZY, SZÓSTY i JEDENASTY łączą ze sobą wymiar czwarty (przeznaczenie 
albo inaczej program duchowy), pierwszy (świat fizyczny) i drugi (sfera emocjonalna); oznacza to, 
że program CZASU zostaje wprowadzony do ziemskiego pola i do sfery emocjonalnej;

• miesiące: DRUGI, SIÓDMY i DWUNASTY łączą ze sobą wymiar pierwszy (fizyczny świat), 
drugi (sfera emocjonalna) i trzeci (sfera zbiorowej świadomości);

• miesiące: TRZECI, ÓSMY i TRZYNASTY łączą ze sobą wymiar drugi (sfera emocjonalna), 
trzeci (sfera zbiorowej świadomości) i czwarty (przeznaczenie albo inaczej program duchowy);

• miesiące: CZWARTY i DZIEWIĄTY łączą ze sobą wymiar trzeci (sfera zbiorowej świadomości) i 
czwarty (przeznaczenie albo inaczej program duchowy);

• miesiące: PIĄTY i DZIESIĄTY łączą ze sobą wymiar czwarty (przeznaczenie albo inaczej 
program duchowy) i pierwszy (świat fizyczny).

Sieć pulsarów omówimy szczegółowo na przykładzie kalendarza osobistego.



OBJAŚNIENIE ENERGII DNIA W KALENDARZU TRZYNASTU KSIĘŻYCÓW

 

UWAGA:

– Opis pieczęci, tonów i okresów fal znajdziesz w części Klucz do kalendarza.
– Portal galaktyczny informuje, że w tym dniu zaznacza się bezpośrednie oddziaływanie 
uzdrawiających Energii z Kosmosu.

– Przewodnik dnia wspiera działanie Energii kinu dnia. Energia przewodnika płynie bezpośrednio 
ze źródła Najwyższej Inteligencji Wszechświata. Wyjaśnimy to w rozdziale Schemat narodzin.

– Do pracy z Kalendarzem Majów możesz przystąpić już w tej chwili. Odszukaj w 
podręcznym kalendarzu dzisiejszą datę. Spójrz na numer kinu dnia i numer aktualnej fali.  
Następnie w części Klucz do kalendarza – Okresy fal odszukaj interesującą cię falę i kin 
dnia. Przeczytaj zawarte tam wskazówki i odnieś je do siebie – do swojego życia, sposobu 
myślenia i cech charakteru. Jest to najprostszy sposób na włączenie się w naturalny rytm 
Energii i ducha CZASU. Każdego dnia zerknij na kin dnia i zapoznaj się z jego mądrością. 
Zajmie ci to kilka minut. Po krótkim czasie sam zauważysz, ile pozytywnych zmian 
dokonało się w twoim życiu oraz sposobie patrzenia na świat i ludzi.



ROZWÓJ WYDARZEŃ WEWNĄTRZ TRZYNASTU MIESIĘCY

Najpierw wyjaśnimy, według jakich praw kształtuje się bieg wydarzeń na świecie, a dopiero potem 
przejdziemy do kalendarza osobistego. 

1. MAGNETYCZNY MIESIĄC: 26 lipca – 22 sierpnia
 

MIESIĄC TEMATYKI ROKU
Pierwszy odcinek roku otwiera MAGNETYCZNY Miesiąc, który trwa od 26 lipca do 22 sierpnia. 
Jest to okres, w którym magnetycznie przyciągany jest program roku we wszystkich 
możliwych wariantach.
Wszystko, co wyłoni się na ekranie CZASU w ciągu tych 28 dni, wskaże, co będzie głównym 
tematem roku. Warto więc rzucić okiem na wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz na 
to wszystko, co wynurzy się bardzo znamiennie. Możesz skierować swoją uwagę także na stan 
pogody i na anomalia klimatyczne, na katastrofy, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi itp. zjawiska.

Magnetyczny Miesiąc niczym magnes przyciąga do swojego pola również pomocne elementy, 
niezmiernie istotne dla realizacji programu roku.

Obserwuj uważnie wydarzenia na świecie i na koniec miesiąca odpowiedz na dwa pytania:

– Co, według ciebie, wysuwa się na temat roku?

– Jakie zjawiska polityczne, gospodarcze, klimatyczne zarejestrowały się u progu roku?

Chcielibyśmy zwrócić ci uwagę, abyś nie popełnił zasadniczego błędu i nie zapisywał samych 
negatywnych zdarzeń! Miej szczególnie na oku wszystkie procesy uzdrawiające! Uwolnij się, o 
ile potrafisz, od niezdrowych oczekiwań na koniec świata! Spróbuj uchwycić ŚWIATŁO, 
które toruje sobie drogę przez CIEMNOŚĆ! Pamiętaj, że nic nie jest z góry ustalone. 
Ostatecznego wyboru dokonuje człowiek!
W sieci pulsarów jednowymiarowych pierwszy miesiąc połączony jest z miesiącem piątym, 
dziewiątym i trzynastym, a w sieci pulsarów wielowymiarowych – z szóstym i jedenastym.

Notowanie znamiennych wydarzeń oraz osobistych spostrzeżeń przyda ci się do analizy zjawisk w 
późniejszych miesiącach.

Wszyscy ci, którzy zamierzają codziennie pracować z Kalendarzem Majów, powinni uważnie 
prześledzić specyficzną Energię miesiąca, określoną przez kin pierwszego dnia Miesiąca 
Magnetycznego. I tak:

W PIERWSZYM miesiącu tę Energią zdefiniują TON i PIECZĘĆ w dniu 26 lipca. Energia tego 
kinu – niczym pigment – zabarwi swoją tonacją cały 28-dniowy okres.

Miesiąc  przyciąga do ziemskiego pola tematykę roku.

2. BIEGUNOWY MIESIĄC: 23 sierpnia – 19 września 
 

MIESIĄC PLATFORMY NAPIĘĆ
Drugi miesiąc dokonuje oszacowania ciężaru zadań i oceny stopnia trudności. Cykl pierwszego 
miesiąca wprowadza na orbitę program roku, drugi miesiąc ma za zadanie wymierzyć, 
uporządkować i zaszeregować tematy przyniesione ze strefy przyciągania, aby określić ich 



stopień trudności.
Miesiąc Biegunowy jest swego rodzaju “Biurem rzeczy zagubionych" i jednocześnie “Biurem 
informacji" o tym, co konkretnie wydarzy się, dopełni i odzwierciedli w ciągu roku. To, co w 
pierwszym miesiącu miało tylko ogólny zarys lub było w znacznej części zamglone, w drugim 
miesiącu ukaże swoją twarz i nabierze wyraźnych konturów. Potem jeszcze tylko szósty miesiąc ma 
możliwość skorygowania planów drugiego miesiąca.

Wnikliwa obserwacja 28 dni wyjaśni ci, jak kształtuje się program roku i w czym tkwią największe 
wyzwania. Spojrzenie na pierwszy kin miesiąca, na kin 23 sierpnia, wskaże ci energetyczny 
potencjał tego odcinka roku. Zerkając na tę pieczęć, dowiesz się, dlaczego program uzdrowienia 
kształtuje się tak, a nie inaczej. Obserwując cykl Biegunowego Miesiąca, zwracaj głównie uwagę na 
to, co pozytywne, uzdrawiające i przyjemne. Nie koduj w swojej głowie samych negatywnych 
wydarzeń!

Miesiąc  wnosi pomiędzy ziemskie bieguny energetyczny program 
roku. Tu staje się fizycznie widoczne, czego dotyczyć będzie problematyka 

roku.

3. ELEKTRYCZNY MIESIĄC: 20 września – 17 października

MIESIĄC DYNAMICZNYCH BODŹCÓW
W tym okresie na pierwszy plan wysuwa się tak zwany element operatywny. Tutaj określa się 
możliwości i warunki realizacji programu roku.
Twoje obserwacje pomogą ci zrozumieć, za pomocą jakich “narzędzi" realizowany będzie program 
roku. Na arenie politycznej może to oznaczać, że na pierwszy plan wysuną się konkretni politycy, 
określone państwa, religie albo zupełnie nowe osoby. Tutaj stanie się widoczne, dzięki komu i przy 
pomocy jakich środków urzeczywistni się będący już w toku program uzdrowienia. Trzeci miesiąc 
wyświetla na ekranie 28 dni cały operacyjny plan działań.
Wydarzenia, które zaobserwujesz na ekranie tych dni, będą bezpośrednio ukierunkowane na 
transformację, dlatego staraj się niczego nie oceniać. Każda pozornie logiczna ocena postępowania 
określonych osób jest w świetle przyczynowości procesów CZASU całkowicie bez znaczenia. Stare 
morale i szeregowanie według pojęć “właściwy" lub “niewłaściwy" wypływa z zawężonego pola 
widzenia. Może się bowiem okazać, że to, co uważamy za “niewłaściwe", jest dla naszego procesu 
rozwoju tym jak najbardziej “właściwym", dlatego NIE OCENIAJ NIKOGO I NICZEGO! 
Wiedz, że twój świat – świat, w którym się obracasz – jest tak samo ujęty w schemacie przemian, 
jak ten tak zwany “wielki świat".

Kin pierwszego dnia miesiąca, tzn. kin w dniu 20 września, wyjaśni ci okoliczności wielu 
“dziwnych" wydarzeń i pozornych zbiegów okoliczności. Przyjrzyj się mu uważnie. Przyjrzyj się 
przede wszystkim temu, co wymaga uzdrowienia; odkryj, kto i z pomocą jakich narzędzi 
będzie zdolny tego dokonać.

Wydarzenia w elektrycznym miesiącu  służą wybadaniu sytuacji 
przed ustaleniem ostatecznej strategii działań. Tu uruchamia się 

odpowiednie kontakty i przygotowuje pomocne instrumenty.



4. SAMOISTNY MIESIĄC: 18 października – 14 listopada

MIESIĄC FORMY I KSZTAŁTU
Czwarty miesiąc, analogicznie do czwartego Samoistnego Tonu, przedstawia siłę nadającą “formę, 
kształty i kontury". To, co zostało wskazane w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu, tutaj pozna 
swoją wewnętrzną strukturę. W ciągu 28 dni wyraźnie się wyklaruje, w jakiej formie wyłoni się 
proces odnowy, dzięki komu zostanie uruchomiony i jak będzie przebiegać. CZWARTA 
Samoistna Energia miesiąca manifestuje się poprzez ludzki intelekt, tzn. w intelekcie człowieka 
odbija się twórczość DUCHA. Jaki przyświeca DUCH, taka jest ziemska rzeczywistość.

W tym okresie należy skupić uwagę na czymś absolutnie konkretnym, czymś, co staje się 
dostrzegalne, co nabiera kształtu i wyrazu. To, co zacznie przybierać kontury w światowych 
wydarzeniach, będzie informacją o przyjętej koncepcji i sposobie jej wdrażania.

Jeżeli podążasz przez życie z duchem CZASU, nie przejmuj się tym, co będzie się dziać wokół. 
Patrz na życie świadomie i ciesz się, kiedy spostrzeżesz uzdrawiające zjawiska, dzięki którym cała 
ludzkość zacznie się uwalniać spod jarzma iluzji niewoli. Tylko ten, kto zna port, wie, jaki wiatr 
doprowadzi jego statek do celu. Każdy żeglarz liczy się również z tym, że po drodze może spotkać 
go niejedna burza. Reakcje ludzi na fenomeny zjawisk CZASU pokażą ci, kto rozpoznał już cel, a 
kto stąpa po omacku. Z tego wynikną diametralnie różne osądy.

Okres od 18 października do 14 listopada jest czasem, w którym rozważa 
się każde za i przeciw. Na tym poligonie testuje się wszystkie możliwe 
warianty. Samoistny miesiąc  jest instancją, która zatwierdza 

ostateczny plan roku.

5. WIODĄCY MIESIĄC: 15 listopada – 12 grudnia

MIESIĄC AUTORYTETU ROKU
W tym okresie – odpowiednio do dynamiki wydarzeń – uwidoczni się pewna część programu 
uzdrowienia na tle ziemskiej całości. Konkretne wydarzenia, określone osoby lub organizacje 
wskażą nam, kto odegra wiodącą rolę w posuwaniu rozwoju do przodu. To, co pojawi się na ekranie 
historii w ciągu tych 28 dni, uwidoczni, jakie osoby, systemy polityczne, państwa czy regiony ujmą 
realizację programów CZASU w swoje ręce. To, co uformowało się w pierwszych czterech 
miesiącach jako obowiązujący wzorzec lub konkretny program, teraz będzie wprowadzone do 
obiegu przez odpowiednie organy wykonawcze.

28-dniowy odcinek Miesiąca Wiodącego coraz wyraźniej pokazuje program roku w “grze" z 
ziemskim życiem. Znani przywódcy, określone mocarstwa i organizacje światowe będą miały wiele 
do powiedzenia w tym okresie. Ale także nasza planeta może dawać nam różne znaki, chociażby 
przez ruchy sejsmiczne, czy określone fronty atmosferyczne mające wielki wpływ na pogodę.

Po 28 dniach obserwacji będziesz dokładnie wiedział, kto lub co będzie mieć wiele do powiedzenia 
w tym roku. Piąty miesiąc jest bezpośrednio powiązany ze wszystkim, co wydarzy się w ciągu roku.

W sieci pulsarów wielowymiarowych PIĄTY miesiąc łączy się z miesiącem DZIESIĄTYM. Jeżeli 
zachowasz dystans i nie dasz się wciągnąć w emocjonalne wartościowanie zjawisk, jeżeli 
przeanalizujesz wszystko w spokoju, dowiesz się, co dokona się na świecie pod koniec 
DZIESIĄTEGO miesiąca.

Dzięki zdobytej wiedzy i uświadomieniu sobie celowości zachodzących przemian uwolnisz się od 
obaw i w ten sposób staniesz ponad czasem. Nikt i nic nie zdoła cię zaskoczyć, ponieważ jako 



świadomy towarzysz CZASU zdołasz wychwycić uzdrawiające tendencje nawet w najbardziej 
przykrych zdarzeniach.

Wszystko, co dzieje się na Ziemi, jest ABSOLUTNIE konieczne!

Z pomocą Kalendarza Majów możesz systematycznie pogłębiać swoją wiedzę, dotyczącą wpływu 
każdego miesiąca na twoje życie i losy całego świata. Wystarczy, jeśli rzucisz okiem na ton i  
pieczęć pierwszego dnia miesiąca. Energie te wypełnią cały 28-dniowy okres.

Miesiąc  wskazuje centralne aparaty wykonawcze oraz jednostki 
nadające bieg wydarzeniom bezpośrednio związanym z realizacją 

programu roku.

6. RYTMICZNY MIESIĄC: 13 grudnia – 9 stycznia

MIESIĄC RÓWNOWAŻĄCEJ SIŁY
Szósty miesiąc troszczy się o wewnętrzną równowagę na Ziemi. W tym okresie “masa" programu 
roku będzie jeszcze raz postawiona na wagę, aby odpowiednio zrównoważyć jej ciężar.

Jeżeli w procesie uzdrawiania wyłonią się zbyt intensywne Energie lub dosyć niebezpieczne 
sytuacje, zagrażające realizacji programu, siła SZÓSTEGO miesiąca zmniejszy je do 
znośnych wielkości. Nie jest przypadkiem, że akurat w tym czasie przypadają święta Bożego 
Narodzenia i początek linearnego Nowego Roku. Dzięki temu zwolnione zostaje tempo życia, 
ustają codzienne agitacje, maleje aktywność zawodowa, działania polityczne przechodzą w 
chwilowy stan spoczynku. W tym okresie dominuje pokojowy impuls Bożego Narodzenia.

Obserwacja wydarzeń w SZÓSTYM miesiącu pokaże ci, jakie zagrożenia zostały zażegnane, jakie 
argumenty przemówiły do ludzkości, jakie napięcia i przy pomocy jakich środków zostały 
całkowicie rozładowane. Zobaczysz też, jakie poprawki zostaną wgrane do programu roku w celu 
zrównoważenia przebiegu wydarzeń. Będziesz mógł zaobserwować swego rodzaju ciszę przed 
burzą, szczególnie w dziedzinach, w których coś ma się zmienić już niebawem albo najpóźniej do 
końca dziesiątego miesiąca.

Rytmiczny miesiąc  jest okresem stabilizacji i równoważenia 
przebiegu działań.

7. REZONANSOWY MIESIĄC: 10 stycznia – 6 lutego

MIESIĄC SIŁY ZAPŁONU
SIÓDMY miesiąc wyznacza półmetek roku. SIÓDEMKA była uważana za liczbę szczególną 
niemal we wszystkich kulturach, np. w Starym Testamencie symbolizuje siedem dni stwarzania.

W naszym kalendarzu mistyczna SIÓDEMKA symbolizuje siłę zapłonu oraz zdradza pewną 
zależność, tzn. od tego, jak wystartujemy na półmetku, zależeć będzie, jak dojedziemy do mety.

SIÓDMY miesiąc zasila realizację zadań Energią, która umożliwi urzeczywistnienie 
zamierzeń. Powodzenie całego planu zależy od siły zapłonu SIÓDEMKI.
Obserwując rozwój wydarzeń, skupiaj szczególną uwagę na budujących aspektach. Na tym etapie 
rozwoju proces uzdrowienia potrzebuje dużej siły przebicia i wyjątkowo silnej energii. 28-dniowy



rezonansowy odcinek roku pokaże ci, co zachęca ludzi do działań. Przyjrzyj się uważnie 
wewnętrznej sile pieczęci i tonu pierwszego dnia siódmego miesiąca, a dowiesz się, skąd należy się 
spodziewać wsparcia.

Rezonansowy miesiąc  zsyła inspirujące bodźce i nieoczekiwaną 
pomoc.

8. GALAKTYCZNY MIESIĄC: 7 lutego – 6 marca

MIESIĄC HARMONIZACJI
W tym okresie energetyczny program roku zaczyna wstępować w fazę urzeczywistnienia. 
Wszystkie poprzednie miesiące służyły sprecyzowaniu programu roku oraz znalezieniu liczących 
się osób i odpowiednich powiązań. W ÓSMYM miesiącu można rozpoznać fizyczny zarys tego, co 
chcemy zamanifestować na Ziemi.

28-dniowy galaktyczny odcinek roku pokazuje, co będzie sfinalizowane w ciągu najbliższych trzech 
miesięcy (począwszy od ósmego). Zarysy konturów są już wyraźnie widoczne, niemal namacalne.

Podczas realizacji zadań roku wyłania się ogromna ilość różnych treści – zarówno uzdrawiających, 
jak i utrudniających postęp. Wewnątrz Galaktycznego Miesiąca następuje swego rodzaju próba sił. 
Jest to najgorętsza faza roku.

Aby nie zrodziła się w tobie myśl, że wszystko jest już z góry przesądzone, od razu wyjaśniamy, że 
wytyczony program może być zrealizowany tylko przy udziale ludzi. Powodzenie planu zależy 
więc od człowieka. Nigdy nie wiadomo, czy okaże on miłość czy nienawiść, czy wypowie wojnę, 
czy wybierze pokojowe rozwiązanie.

Zadaniem galaktycznego miesiąca  jest kontrola aktualnego stanu, 
usuwanie ognisk zapalnych oraz harmonizowanie zbyt intensywnych 

procesów.

9. SOLARNY MIESIĄC: 7 marca – 3 kwietnia

MIESIĄC NAPROWADZANIA
W ciągu 28 dni trwania Solarnego Miesiąca uruchomione zostaną potężne zasoby Energii –  
niezmiernie ważne do manifestacji celu, który ma się objawić już w następnym miesiącu. 
Dziewiąty miesiąc wyzwala silny impuls w kierunku realizacji zamierzeń. Jest on drugim 
ważnym węzłem (obok piątego miesiąca), wyznaczającym kierunek marszu.
Jako uważny obserwator zjawisk natychmiast rozpoznasz, jakiego rodzaju napęd będzie potrzebny 
w tym przedziale czasu, aby umożliwić powodzenie realizacji programu roku.

Przypominamy ci, abyś nie skupiał całej uwagi na negatywnych, mrożących krew w żyłach 
zdarzeniach. O wiele ważniejsze są wszystkie procesy uzdrawiające, choć czasami także i one mogą 
się wyrażać w upadku lub załamaniu. Ból i chwilowe niepowodzenia to także środek prowadzący 
do celu i nierzadko jedyny, skuteczny środek umożliwiający szybkie przebudzenie.

Jak zawsze, tak i w Solarnym Miesiącu, warto jest rzucić okiem na pierwszy dzień miesiąca. W 
zależności od osobistej wrażliwości możesz tam znaleźć wiele ważnych informacji. Później, patrząc 
wstecz, powiesz: Aha, to właśnie chciała mi powiedzieć ta pieczęć już na samym starcie! Pracując w 



ten sposób, zaczniesz coraz lepiej rozumieć pieczęcie, a co najważniejsze – zaczniesz budzić swoje 
telepatyczne zdolności!

Solarny miesiąc  naprowadza na drogę do celu oraz dokonuje 
ostatnich poprawek tuż przed metą.

10. PLANETARNY MIESIĄC: 4 kwietnia – 1 maja

MIESIA C MANIFESTACJI
Planetarny Miesiąc objawia ostateczny cel i jednocześnie owoc współpracy postępowych Sił 
CZASU i wolnej woli człowieka. To, co zostało wgrane do programu roku, co dojrzało do 
sfinalizowania, teraz – w ciągu 28 dni – nabierze kształtów fizycznych. Wydarzenia w 
DZIESIĄTYM miesiącu przesądzą o powodzeniu lub klęsce programu. To, co się tutaj wydarzy, 
będzie miało ogromny wpływ na przebieg dalszych procesów w sferze uzdrowienia i harmonizacji 
życia na Ziemi jeszcze w tym roku. Tu dokonuje się tak zwane przesilenie.

Nie złość się, jeżeli planetarny barometr przesunie się na niepogodę. Zapomnij o dekadenckim 
nastroju końca świata! Znasz powiedzenie: Czas leczy rany! Wiesz także, że każda choroba miewa 
swoje krytyczne fazy. Wiesz, że za zniszczeniem idzie zawsze NOWY początek. Właśnie w 
naszych czasach – czasach zmiany schematu myślenia – wydarzenia światowe mogą mieć bardzo 
burzliwy przebieg. Jest to konieczne i częstokroć nieuniknione! Zmierzamy przecież w kierunku 
synchronizacji z duchowym światem – ku odkryciu naszej prawdziwej tożsamości.

Jeżeli w trakcie realizacji programu wystąpią chwilowe zakłócenia, nie złość się i nie trać wiary. W 
Energii tonu i pieczęci pierwszego dnia miesiąca możesz znaleźć wytłumaczenie wielu 
“zaskakujących" odkryć. Wczuj się w treść mądrości tego kinu. Bądź pewien, że to wszystko, co 
miało dość burzliwy przebieg, zostanie przez następne miesiące wniesione do spichlerza CZASU 
jako żniwo roku.

Planetarny miesiąc  manifestuje efekty działań oraz pokazuje, co 
należy ulepszyć jeszcze przed końcem roku. 

11. SPEKTRALNY MIESIĄC: 2 maja – 29 maja

MIESIĄC ROZŁADOWYWANIA NAPIĘĆ
W maju wszystko się odmienia – to powiedzenie znajduje pełne potwierdzenie także w świetle 
wiedzy o CZASIE. Wewnątrz pierwszych dziewięciu miesięcy cały czas przygotowywana była 
droga. Spektralny Miesiąc natomiast ma za zadanie rozładować napiętą sytuację, tzn. zrobić 
pewną wyrwę w polu natężenia. Rozluźnienie napięć w czasie trwania JEDENASTEGO miesiąca 
nie ma wpływu ani na wynik, ani na skuteczność dotychczasowych działań, ani na ich trwałość. 
Tutaj rozmywa się jedynie pole wokół celu. Dzieje się tak, jak przy otwarciu wrzodu. Ból ustępuje 
dopiero wtedy, kiedy zebrany płyn znajdzie ujście na zewnątrz.

Zanim Spektralny Miesiąc umożliwi odpływ Energiom towarzyszącym manifestacji celu, mogą one 
jeszcze raz zagrzmieć, a nawet zaognić jakiś proces. Jeżeli proces uzdrawiania i przemian odsłoni 
ostatnie ogniska zapalne, to wdychając swąd spalenizny, nie złość się, lecz pomyśl, że ten zapach 
także jest ulotny. Przyjmij go bardzo świadomie.

Spektralny Miesiąc – analogicznie do Spektralnego Tonu – niesie ze sobą Energie, które rozwiązują 



stare cykle, przełamując schematy ich funkcjonowania.

Spojrzenie na kin pierwszego dnia miesiąca rozszerzy twoje horyzonty pojmowania tematyki 
CZASU i wzbogaci cię o bardzo istotny szczegół, dotyczący twoich prakorzeni. Rzut oka na sieć 
pulsarów pozwoli ci uchwycić o wiele głębsze związki.

Spektralny miesiąc  wprowadza na Ziemię siły porządkowe, które 
oczyszczają teren, zaczynając od podstaw.

12. KRYSTALICZNY MIESIĄC: 30 maja – 26 czerwca

MIESIĄC BILANSU
Okres ten prezentuje WYNIK ROKU! Zasiadając przy okrągłym stole, można przyjrzeć się z bliska 
poszczególnym etapom roku. Dwunasty miesiąc – analogicznie do dwunastego tonu – Tonu 
ŚWIATŁA – przyciąga cały dorobek roku. W jego blasku możemy przyjrzeć się wszystkim 
zjawiskom od zdrowej, zharmonizowanej strony, jak również wziąć pod lupę najdrobniejsze rysy, 
nieprzewidziane “stłuczki", stany zapalne, wewnętrzne konflikty i cierpienia. Suma tych zjawisk 
składa się na proces dojrzewania – obojętnie, czy odzwierciedlił się on w bezpośrednim 
uzdrowieniu, czy też w formie groźnych Energii, które choć wywołały kryzys, już wkrótce 
przyniosą uzdrowienie. Wszystkie doświadczenia zebrane w ciągu roku stanowią SKARB CZASU!

Jako świadomy towarzysz CZASU wspólnie “tykałeś" we wszystkich cyklach roku. Mogłeś je 
obserwować od wewnątrz i w ten sposób pogłębiać swoją wiedzę o prawach CZASU. Być może nie 
raz doznałeś olśnienia, być może nie raz byłeś zaskoczony.

Pamiętaj o tym, że przypatrywanie się kinowi pierwszego dnia miesiąca wyrabia w tobie czujność i 
wrażliwość na Energie Kalendarza Trzynastu Księżyców. Już samo tylko mentalne pojęcie sił 
CZASU rozwija w tobie zdolność wchodzenia z nimi w rezonans. Wiedz, że CZAS i ENERGIA 
zawsze idą w parze. ENERGIA jest INFORMACJĄ, natomiast komunikowanie się z ENERGIĄ 
jest tym, co zwiemy TELEPATIĄ!

Krystaliczny miesiąc  umożliwia przegląd wydarzeń, zachęca do 
podjęcia dialogu i nawiązania owocnej współpracy.

13. KOSMICZNY MIESIĄC: 27 czerwca – 24 lipca

MIESIĄC PRZEKSZTAŁCEŃ
Kosmiczny Miesiąc – jako ostatni cykl roku planetarnego – wnosi siłę TRANSFORMACJI i 
PRZEMIAN. Esencja uzyskana na koniec roku będzie stanowić trwały skarb Ziemi i określać naszą 
dojrzałość planetarną. Wszystkie wypracowane wcześniej wartości oraz to wszystko, co uzdrawia i 
co prowadzi dalej, zostanie wniesione do Banku Informacji, tzw. PSI-Banku, który usytuowany jest 
w Strefie Kronosa, a więc tam, gdzie CZAS trwa w wiecznym TERAZ, czyli w czwartym 
wymiarze.

TRZYNASTY miesiąc przez 28 dni udoskonala osiągnięty wynik i na koniec – jako ziemskie 
bogactwo – oddaje go do dyspozycji Całości.

Dominująca w tym miesiącu pieczęć, wzbogacona o mądrość Kosmicznego Tonu, odnosi się do 
wielkiego wzorca CAŁOŚCI. Zgromadzone bogactwo będzie przekazane dalej – następnemu 



cyklicznemu programowi. Dzięki sile TRZYNASTKI wchodzimy w dynamikę spirali i zataczając 
krąg po kręgu, powoli wstępujemy na wyższe poziomy.

Kosmiczny miesiąc  scala dorobek roku i objawia planetarną 
dojrzałość, czyli poziom zbiorowej świadomości na Ziemi.

PODSUMOWANIE

Dzięki wiedzy płynącej z Kalendarza Trzynastu Księżyców możemy dostroić się do właściwych 
rytmów czasu. Jest to pierwszy krok do wejścia w rezonans z istotą CZASU.

Trzynaście miesięcy jest naturalnym RYTMEM roku solarnego na Ziemi. Kto podąża w tym 
rytmie, ten rozwija w sobie wyczucie Energii CZASU, potem odkrywa intuicyjny dostęp do sił 
CZASU i na koniec zaczyna wchodzić w telepatyczną łączność z Najwyższą INTELIGENCJĄ 
CZASU. Znaczenie rytmu TRZYNASTKI tkwi w sile zmieniającej ludzką świadomość.

WSKAZÓWKA:
Przygotuj kartkę papieru, podziel ją na piętnaście pól, a następnie nanieś nagłówki według 
podanego obok wzoru. Staraj się przez rok notować najważniejsze wydarzenia, ujmując je w 
zwięzłe hasła. Pracując w ten sposób, bardzo szybko zrozumiesz wzajemne zależności pomiędzy 
rozwojem wydarzeń a poszczególnymi miesiącami roku.

KALENDARZ PLANETARNY 
Rok /nazwa/ .........................
Siła ....................................... 

26 LIPCA 2 ... – 25 LIPCA 2 ...
1 miesiąc: 26.07. – 22.08.

2 miesiąc: 23.08. – 19.09.

3 miesiąc: 20.09. – 17.10.

4 miesiąc: 18.10. – 14.11.

5 miesiąc: 15.11. – 12.12.

6 miesiąc: 13.12. – 9.01.

7 miesiąc: 10.01. – 6.02.

8 miesiąc: 7.02. – 6.03.

9 miesiąc: 7.03. – 3.04.



10 miesiąc: 4.04. – 1.05.

11 miesiąc: 2.05. – 29.05.

12 miesiąc: 30.05. – 26.06.

13 miesiąc: 27.06. – 24.07.

ZIELONY DZIEŃ: 25.07.

Notatki

(dodatkową stronę możesz przeznaczyć na swoje notatki) 

KALENDARZ OSOBISTY

OSOBISTY KALENDARZ TRZYNASTU KSIĘŻYCÓW 

Oprócz planetarnego kalendarza CZASU istnieje też indywidualny Kalendarz Trzynastu Księżyców.  
Bieg roku osobistego zawsze rozpoczyna się w dniu urodzin. Czym dla Ziemi jest 26 lipca, tym 
dla ciebie jest twój dzień urodzin. Fale Energii twojego słonecznego roku biegną analogicznie 
jak fale planety Ziemi, tzn. w rytmie 28 dni.
Każdy człowiek wpleciony jest jednocześnie w dwa energetyczne kalendarze: pierwszy – to 
kalendarz planetarny, dotyczący nas wszystkich, drugi – to kalendarz osobisty, odnoszący się do 
jednej, konkretnej osoby, do ciebie.

Wiedza o osobistym rytmie CZASU umożliwi ci lepsze zrozumienie przebiegu twojego życia. 
Zyskasz wgląd we wszystkie sytuacje, w których się znajdziesz, będziesz w stanie przewidzieć ich 
dalszy rozwój. Być może będziesz tym bardzo zaskoczony. Wiedz, że wyrocznia Majów jest 
wyrocznią SAMO-OKREŚLANIA! Ty SAM jesteś wyrocznią na każdy dzień roku. Ty SAM 
decydujesz, kiedy włączyć się do obiegu, a kiedy wycofać. Jest to tak zwane samoprzeznaczenie,  
ponieważ od ciebie zależy, czy pozwolisz się prowadzić energetycznym wzorcom CZASU, czy 
pozostaniesz przy starych poglądach i dotychczasowym sposobie myślenia. Wiedz, że w wieku 52 
lat zaczynasz od nowa przerabiać swój 52-Ietni program! W ten sposób dostajesz możliwość 
nadrobienia tego, czego nie mogłeś zrealizować w dzieciństwie i w latach wczesnej młodości. 
Wyjaśnimy to w rozdziale Schemat narodzin.
Gra z Energiami CZASU i związane z tym zadziwiające przeżycia rozszerzą twoje pojęcie o 
spirytualnych prawach rządzących życiem na Ziemi. Znajomość praw CZASU oznacza aktywne 
współtworzenie. Nadszedł czas, aby każdy człowiek stał się świadomym współtwórcą historii. 
Osobisty rezonans ze świetlanymi Energiami CZASU jest czymś absolutnie suwerennym. Nikt nie 
jest zmuszany do zsynchronizowania swoich działań z cyklami CZASU. Każdy może wypróbować 
swoje własne EGO-programy. Czas nauki zbliża się jednak do końca. Wiemy to z wielu 
spirytualnych źródeł. Matka-Ziemia wypełniła już swoje zadania względem nas – uczniów. Teraz 
także jej zostanie przywrócona niezawisłość. Ale bez obaw! Jest jeszcze wiele innych 
eksperymentalnych stref we Wszechświecie. Każdy z nas ma wolny wybór! Wszystkie drogi stoją 
przed nami otworem!



Znalezienie klucza do praw CZASU jest wielkim kosmicznym darem dla ludzkości i nie chodzi tu o 
jakiś nowy ideologiczny czy religijny program. Kalendarz Majów to gra CZASU w czasie i 
jednocześnie droga, która doprowadzi każdą jednostkę ludzką do jej własnego, prawdziwego “JA".

Większa część naszych współtowarzyszy życia niesiona jest przez stare czasoprzestrzenie 
Karmicznego Czasu. Nowe programy są im zupełnie nieznane. Być może będziesz tym pierwszym 
w środowisku, który budzi, oświeca, uzdrawia. Ustawiczna niewiedza przyniosła nam wiele 
niepotrzebnych cierpień. Karmiczne prawa wciąż pokazywały nam nasze dysharmonie, ale my nie 
rozumieliśmy ich wymowy. Pamiętajmy jednak, że nie wszystko, co wyświetla CZAS w czasie, 
musi mieć przyczynę karmiczną.

Dopóki nie poznamy nowego programu, wciąż będziemy nękani przez obce wzorce wychowawcze, 
ideologie, a także priorytety naszego własnego EGO. Aby uniknąć nieporozumień, wyjaśniamy, że 
choć cztero wymiarowy wzorzec programu przeznaczenia bierze pod uwagę najdrobniejsze 
szczegóły, jest on tylko projektem, który może być zaakceptowany przez ludzkie EGO albo też 
odrzucony. Każde świadome działanie dopełnia i wzbogaca ten program. Natomiast samowolne 
zachowanie wytwarza napięcia, które z reguły kończą się ciężkimi zrządzeniami losu, chorobami, 
depresją i przysłowiowym rzucaniem kłód pod nogi. Wszystko jest dozwolone!

Jeżeli będziemy świadomi tych procesów, unikniemy w życiu wielu błędów. Właśnie teraz zbliża 
się rozstrzygający moment. Każdy z nas będzie mógł stać się sobą! Nikt nie będzie zmuszany do 
wypełniania cudzych programów, czy to podyktowanych religią, czy moralnymi zasadami, czy też 
przymusami towarzyskimi. Wiedza płynąca z Kalendarza ma nam pomóc położyć kres oszukiwaniu 
siebie samych. Tylko tak możemy zrównoważyć dysproporcje i wprowadzić harmonię do swojego 
codziennego życia.

To, że przede wszystkim kładziemy nacisk na czysto osobisty rezonans, jest chyba zrozumiałe. 
Osobisty program życia może wypełnić tylko jedna bezpośrednio zainteresowana osoba. Od 
tysiącleci znajdowaliśmy się w traumatycznym stanie i przeprogramowani, wypełnialiśmy cudze 
wizje. Przyjmując fałszywą tożsamość, straciliśmy z oczu swój własny duchowy program! Teraz 
wiesz, dlaczego musiałeś tak często inkarnować się na Ziemi. Przez długi, długi czas byłeś 
morderczo wykorzystywany! Bardzo często działałeś przeciwko sobie i z reguły robiłeś to w dobrej 
wierze!

Teraz, dzięki możliwości wglądu w prawa CZASU, zaczniesz właściwie odczytywać zapisane tam 
informacje, staniesz się świadomą czasoistotą. Prawie wszystko, co objawiało się w twoim 
osobistym polu widzenia, interpretowałeś zupełnie inaczej niż faktycznie było albo w ogóle nie 
potrafiłeś sobie tego wytłumaczyć. Pozorne zbiegi okoliczności istniały zawsze i ZAWSZE 
wypływały z cztero wy miarowej przyczynowości. Jednakże nie mogłeś tego pojąć, widząc 
wszystko trójwymiarowo. Tymczasem świat jest cztero-wymiarowy.

Ale nie tylko ciebie obowiązują cztero wymiarowe prawa CZASU. Ponieważ jesteś cząstką 
Całości, oczywiste, że twoja karma i twój osobisty dysonans ujęte są w programie uzdrowienia 
planety Ziemi. W chwili, kiedy rozpoznasz własną esencję i usuniesz własne dysharmonie, 
uwolnisz CZAS od twojego praciężaru. W esencji twojego ciała przyczynowego zapisane jest 
wszystko, czego doświadczyłeś na przełomie Czasu Karmicznego.

W oczyszczonej Ziemi “czas" zacznie płynąć coraz wolniej. “Powolny czas" wnosi bowiem mniej 
destruktywnych Energii na scenę uzdrowienia. Natomiast “szybki czas" przeładowany jest 
programami oczyszczania. Czy rozumiesz teraz ten istny natłok wydarzeń na koniec zmiany 
czasów? To zaognienie się tak wielu konfliktów na świecie? Wielu z nas widzi w tym biblijny 
ARMAGEDDON, gdzie w przerażający sposób opisana jest ta ostatnia, mrożąca krew w żyłach 
walka! Tymczasem łuna pożarów, oświetlająca ziemskie masakry, jest w swej esencji jedynie żarem 
tego, co dopala się w ostatnim płomieniu oczyszczania. Jest to już ostatni scenariusz 
samoniszczącej się polaryzacji. Nie bójmy się zatem procesów oczyszczania. Nie mają one nic 
wspólnego z końcem świata!



Celem programu ewolucji jest wyniesienie nas na wyższy poziom świadomości. Właśnie teraz 
nadszedł czas na bezwarunkowe uwolnienie się od wszelkich destruktywnych cech naszego EGO. 
Countdown już się rozpoczął! Dni mijają coraz szybciej – w odczuciu wszystkich, nie tylko ludzi w 
podeszłym wieku. Czujemy to podświadomie. Wydłużająca się średnia wieku ludzi nie jest 
wyłącznie zasługą postępu cywilizacyjnego, ale także nienadążaniem starzenia się organizmu za 
upływem czasu (kurczącego się czasu).

Coraz szybciej zaczynają rozpływać się wszystkie stare wzorce, takie jak żądza władzy, chęć 
kontrolowania, chciwość, ucisk, brak szacunku dla innych. Nie mając nowych żywicieli, będą 
musiały zginąć. Oczyszczająca Energia Źródła dosięgnie absolutnie wszystkich, także tych spośród 
nas, którzy nie zechcą się uwolnić od pragmatyzmu. Równolegle do tego postępują przygotowania 
do rozwiązywania określonych aparatów władzy, zagrażających NOWEJ Ziemi. Matka-Ziemia od 
lat aktywnie nas w tym wspiera, i jak tylko możliwe, sama uwalnia się od zbędnych ciężarów.

W nadchodzących latach rozpłynie się również pieniądz. To właśnie pieniądz sprawił, że mogliśmy 
ujarzmiać innych lub sami zostaliśmy ujarzmieni. Dzięki sile pieniądza mocarze tego świata 
wymusili na nas posłuszeństwo i “wyprodukowali" wibrację strachu. Jednak brat nie może rządzić 
bratem, mąż żoną, silniejszy słabszym, biały czarnym. W NOWYCH czasach nie będzie ani 
biedaków, ani bogaczy. Matka-Ziemia obdarzy każdego z nas swoim nieskończonym bogactwem – 
wszystko odda nam bezwarunkowo!

Ci, którzy myślą inaczej, którzy trzymają się przebrzmiałych pseudopriorytetów, zostaną wycofani 
z areny. Ich konkretna fizyczna manifestacja zostanie po prostu odwołana. Wielu z nas przełamie 
się w ostatniej chwili i rozpozna, że służyło fałszywym bogom.

Dzięki znajomości praw duchowych przestaniesz się lękać zjawisk CZASU. Zmiany, które teraz 
zachodzą, są tak wielkie, że dalsze pojmowanie CZASU według starego, linearnego sposobu 
myślenia staje się niemożliwe. Przyjmij przekazaną ci tu wiedzę jako informację wolną od 
jakichkolwiek osądów. Ucz się patrzeć na CZAS od jego jakościowej treści, a wtedy podświadomy 
strach o pozornie zagrożoną przyszłość przestanie przesłaniać ci prawdę. To właśnie ludzka niemoc 
wypływająca z niewiedzy potęguje wewnętrzny strach, rozkojarzenie i chaos duchowy. Zacznij 
więc świadomie patrzeć na życie. W ten sposób staniesz się niezależny od wszystkich obcych 
programów, które od zarania niewolniczo cię wykorzystywały. Wiedz, że suwerenność twojego 
“JA" kształtuje się w CZASIE. Ziemska czasoprzestrzeń jest tylko szkołą, która ma cię nauczyć 
efektywnego wykorzystywania stwórczych reguł w CZASIE. Jako istota CZASU masz w ręku 
mistrzowskie papiery. Pokaż, że jesteś MISTRZEM!

JAK WYZNACZYĆ RYTM KALENDARZA OSOBISTEGO? 

Zaczynasz od daty urodzin i odliczasz 28 dni. To jest twój pierwszy cykl – cykl 
MAGNETYCZNEGO Miesiąca. Dwudziesty dziewiąty dzień w linearnej rachubie czasu wyznacza 
drugi 28-dniowy cykl – cykl BIEGUNOWEGO Miesiąca. Następny dwudziesty dziewiąty dzień 
otwiera trzeci cykl – cykl ELEKTRYCZNEGO Miesiąca. Licząc od początku, tzn. od dnia twoich 
urodzin, będzie to pięćdziesiąty siódmy dzień twojego osobistego roku słonecznego. Według 
powyższej metody wyznaczysz wszystkie pozostałe cykle.

Uwaga:
Czas trwania poszczególnych miesięcy w kalendarzu osobistym wyznaczasz raz na całe życie, 
ponieważ rok przestępny nie wprowadza do kalendarza żadnych zmian. W Kalendarzu Majów 28 i 
29 lutego liczymy zawsze jako jeden dzień. Data rozpoczęcia poszczególnych miesięcy jest więc 
stała.



PRZYKŁAD:

Johann, ur. 20.01.1947

Osobisty rok słoneczny Johanna rozpoczyna się w dniu 20 stycznia. PIERWSZY 
Magnetyczny Miesiąc trwa od 20 stycznia do 16 lutego; DRUGI Biegunowy Miesiąc od 
17 lutego do 16 marca; TRZECI Elektryczny Miesiąc od 17 marca do 13 kwietnia itd. 19 
stycznia jest dla Johanna Zielonym Dniem.

Gdy określisz wszystkie cykle roku osobistego, będziesz mógł analogicznie wykorzystywać 
interpretacje Energii ziemskiego kalendarza w swoim indywidualnym kalendarzu, podstawiając 
osobiste daty. Energie te są zsynchronizowane również z biegiem twojego życia. Musisz je tylko 
dobrze pojąć.

W pracy nad świadomością bardzo pomocna okazuje się sieć pulsarów. Podstawiając określone 
miesiące, bardzo szybko odkryjesz, w jaki sposób pozorne zbiegi okoliczności układają się w jedną 
sensowną całość. Aby ułatwić ci zrozumienie roli i wpływu Energii poszczególnych miesięcy na 
przebieg twojego życia, przygotowaliśmy krótkie zestawienie ich funkcji.

FUNKCJE TRZYNASTU MIESIĘCY WEWNĄTRZ ROKU 

MIESIĄC NAZWA MIESIĄCA
– SFERA DZIAŁANIA FUNKCJA

1

MAGNETYCZNY 
MIESIĄC

sfera duchowa
(przeznaczenie)

MIESIĄC TEMATYKI ROKU
Pierwszy miesiąc przyciąga tematykę roku.
Jakie problemy trzeba będzie rozwiązać?

2 BIEGUNOWY MIESIĄC
sfera fizyczna

MIESIĄC PRÓB I WYZWAŃ
Drugi miesiąc segreguje rzucone wyzwania i 
wprowadza tematykę do pola ziemskiego. 

Jak wysoki jest stopień trudności?

3
ELEKTRYCZNY 

MIESIĄC 
sfera emocjonalna

MIESIĄC DYNAMICZNYCH BODŹCÓW 
Trzeci miesiąc testuje twoją wytrzymałość i określa 

pomocne narzędzia. 
Jak powiązać tematy, aby osiągnąć cel?

4 SAMOISTNY MIESIĄ
C sfera mentalna

MIESIĄC WIZJI CELU
Czwarty miesiąc bada możliwości, wyznacza cel i ustala 

harmonogram działań. 
Jak powinien wyglądać założony cel?

5
WIODĄCY MIESIĄC

sfera duchowa
(przeznaczenie)

MIESIĄC KIERUNKU DZIAŁAŃ
Piąty miesiąc wyznacza kierunek oraz wspiera wolę 

działania.
Kto lub co pomoże zrealizować przyjęty program?

6 RYTMICZNY MIESIĄC
sfera fizyczna

MIESIĄC RÓWNOWAGI
Szósty miesiąc harmonizuje przebieg procesów oraz 

wprowadza ewentualne poprawki.
Kto lub co pomoże złagodzić napięcia?

7 REZONANSOWY 
MIESIĄC

MIESIĄC POWIĄZAŃ
Siódmy miesiąc ułatwia odpowiednie kontakty, zsyła 



sfera emocjonalna wsparcie, dodaje sił i odwagi w trudnych chwilach.
Kto zachęca do działań? Co dodaje siły?

8
GALAKTYCZNY 

MIESIĄC
sfera mentalna

MIESIĄC HARMONIZACJI I SCALANIA
Ósmy miesiąc łączy poszczególne etapy, usuwa ogniska 

zapalne, skłania do zastanowienia.
Co stanęło na drodze do celu? Gdzie nastąpiło  

przesilenie?

9
SOLARNY MIESIĄC

sfera duchowa
(przeznaczenie)

MIESIĄC NAPROWADZANIA
Dziewiąty miesiąc zsyła wsparcie duchowe, 

naprowadza na drogę, inspiruje i dodaje sił tuż przed 
metą.

Co jest warunkiem realizacji zamierzeń?

10 PLANETARNY MIESIĄC
sfera fizyczna

MIESIĄC MANIFESTACJI
Dziesiąty miesiąc odsłania cel i pokazuje, co trzeba 

jeszcze ulepszyć. 
Co stało się fizycznie widoczne?

11 SPEKTRALNY MIESIĄC
sfera emocjonalna

MIESIĄC ROZŁADOWYWANIA NAPIĘĆ
Jedenasty miesiąc usuwa pola napięć, uspokaja nerwy i 

oczyszcza teren z odpadów.
Co było największą przeszkodą na drodze do celu?

12
KRYSTALICZNY 

MIESIĄC
sfera mentalna

MIESIĄC BILANSU
Dwunasty miesiąc umożliwia przegląd wydarzeń oraz 

zachęca do współpracy i podjęcia dialogu z 
“przeciwnikiem".

Co utrudniało, a co wspierało realizację programu 
roku?

13
KOSMICZNY MIESIĄC

sfera duchowa
(przeznaczenie)

MIESIĄC PRZEKSZTAŁCEŃ
Trzynasty miesiąc scala poszczególne wyniki, ukazuje 

stan obecny oraz przekazuje dorobek roku do 
dyspozycji następnym trzynastu miesiącom. 

Jak wygląda bilans roku?

ROZWÓJ WYDARZEŃ W KALENDARZU OSOBISTYM

1.  MAGNETYCZNY 
KSIĘŻYC: od .......... do .......... (sfera duchowa – przeznaczenie)

 

Zadaniem pierwszego miesiąca jest przyciągnąć do twojego pola tematy, które będziesz musiał 
przerobić w ciągu całego roku. Program roku zdefiniuje fala, w której wypadają twoje urodziny, 
natomiast pieczęć i ton w dniu urodzin pokażą ci dziedzinę i określą twoje zadania. Energie te będą 
ci towarzyszyć przez cały rok, aż do przyszłych urodzin. Opis programu fal znajdziesz w części 



Klucz do Kalendarza.
Magnetyczny Miesiąc symbolizuje WEJŚCIE DUCHA CZASU.

Pod koniec miesiąca odpowiedz na poniższe pytania:

– Co według ciebie wysuwa się na temat roku?

– Czy wydarzyło się coś znamiennego w kręgu rodziny, w miejscu pracy albo wśród znajomych?

– Czy wyłoniły się jakieś problemy, a może dały o sobie znać stare nierozwiązane kwestie?

– Co sprawiało ci najwięcej trudności lub ustawicznie zaprzątało twoje myśli?

– Czy podjąłeś jakieś ważne decyzje lub zrobiłeś plany na przyszłość?

Jak korzystać z sieci pulsarów?
Sieć pulsara jednowymiarowego łączy ze sobą miesiące: pierwszy, piąty, dziewiąty i trzynasty.  
Pulsar ten wiąże cię bezpośrednio z twoim programem duchowym. Znasz powiedzenie: Nie 
unikniesz swojego przeznaczenia. To, do czego się zobowiązałeś przed swoim narodzeniem, a co 
nie zostało jeszcze zrobione, wcześniej czy później objawi się w twoim polu duchowym.

Wszystkie rozterki duchowe, twoje wzloty i upadki w pierwszym miesiącu będą wskazówką, na co 
powinieneś zwracać uwagę na przestrzeni całego roku. Być może nie wszystko będzie od razu 
całkiem jasne i niewykluczone, że zaczniesz się buntować. W takich sytuacjach zamiast narzekać na 
los, zacznij go naprawiać. Kin dnia urodzin powie ci, z jaką sferą życia będziesz konfrontowany w 
tym roku.

To, czego nie mogłeś zrozumieć w pierwszym miesiącu, znajdzie kontynuację w piątym miesiącu.  
Odkryjesz tu, w jakim pójść kierunku i kto lub co będzie cię wspierać na drodze. Wiedz, że nie 
masz szansy odwrotu. Czy chcesz, czy nie chcesz, musisz iść do przodu. Od ciebie jednak zależy, 
czy droga będzie trudna czy łatwa. Kin miesiąca podpowie ci, skąd możesz oczekiwać pomocy albo 
skąd będą przychodzić bolesne doświadczenia.

Dziewiąty miesiąc dostarczy ci nowej siły, ześle wiele wskazówek, ciekawych pomysłów, a jeśli 
zboczysz z kursu, łagodnie naprowadzi cię na właściwą drogę. Dowiesz się tutaj, jakim wyzwaniom 
musisz sprostać, aby zrealizować swoje zamiary. Kin miesiąca objawi ci warunki, w jakich będziesz 
wypełniać program przeznaczenia.

Trzynasty miesiąc podsumuje wyniki całorocznych działań i zaktualizuje twój duchowy wzorzec 
przeznaczenia. Poznasz tu stan swojego duchowego konta – jego obie strony: winien i ma. 
Porównując wydarzenia w pierwszym i trzynastym miesiącu, zobaczysz, co zaliczyłeś na piątkę, a 
co będziesz musiał przerabiać od nowa. Wiedz, że wzorzec przeznaczenia ulega ciągłej 
modyfikacji, stały jest tylko program nauczania. To, co raz zaliczysz, nie wróci do poprawki.

Pulsar wielowymiarowy łączy ze sobą miesiące: pierwszy, szósty \jedenasty. Siedząc jego sieć, 
dowiesz się, jak wszystko zazębia się ze wszystkim. To, co objawiło się w polu duchowym w 
pierwszym miesiącu i co przerosło twoje możliwości, w szóstym miesiącu będzie dokładnie wzięte 
pod lupę celem naniesienia niezbędnych poprawek do programu twojego przeznaczenia. Czas 
pozwoli ci nieco odpocząć, zwolni tempo życia, ześle bratnią duszę. Poznasz tu, z czego powinieneś 
się wycofać lub w jaki sposób zakończyć stare spory. Wiedz, że twoim sprzymierzeńcem może 
okazać się nagła choroba, chwilowa porażka, a nawet jakaś strata. Kin miesiąca zdradzi ci, kto poda 
ci pomocną dłoń.

Jedenasty miesiąc pomoże ci wyzbyć się nagromadzonych emocji. Znajdzie tutaj ujście to, co 
skumulowało się w sferze emocjonalnej w pierwszym i szóstym miesiącu. Kin miesiąca pokaże ci, 
w jakiej sferze nagromadziło się najwięcej negatywnych emocji i odczuć.

W analogiczny sposób należy analizować pozostałe pulsary. Wystarczy podstawiać kolejne pytania 
z tabeli i sprawdzać, jak pasują do siebie kolejne odpowiedzi.



2.  BIEGUNOWY MIESIĄC: od .......... do .......... (sfera fizyczna)
 

Zadaniem drugiego miesiąca jest uporządkowanie tematów przyciągniętych w pierwszym miesiącu 
do twojego pola duchowego oraz wniesienie ich do życia fizycznego.

Biegunowy Miesiąc symbolizuje WIBRACJĘ ZIEMI. Dzięki temu wewnętrzny, duchowy świat 
zostaje rozpięty na zewnętrznej, fizycznej scenie i tym samym wprowadzony do gry w przestrzeni i 
czasie. Pole napięć, jakie wytworzy się pomiędzy duchowymi i fizycznymi biegunami, ukaże ci 
obszary przyszłych działań.

PYTANIA:

– Jak oceniasz ciężar czekających cię zadań?

– W jakiej dziedzinie życia zaostrzyły się napięcia, a co według ciebie może poczekać “do jutra"?

Interpretacja sieci pulsarów
Sieć pulsara jednowymiarowego, łącząca drugi, szósty i dziesiąty miesiąc, odnosi się do ciała 
fizycznego oraz świata, który cię otacza.

W drugim miesiącu duchowy program przeznaczenia trafia do świata ziemskiego. Rozpoznasz tu, 
jak dalece odbiegasz od swojego duchowego ideału. Wszystkie wyzwania, sprzeczności, braki, 
konflikty z otoczeniem pokażą ci, co powinieneś w sobie zmienić, aby świat stał się dla ciebie 
życzliwy. Twoje reakcje na ludzi i przysłowiowe “czarne sprzysiężenie" podpowiedzą ci, gdzie 
tkwią ogniska zapalne i od czego na duchu i zachęci do dalszej pracy. Kin miesiąca udzieli ci 
bliższych wskazówek.

Szósty miesiąc weźmie pod lupę to, co wydarzyło się w drugim miesiącu i w razie potrzeby 
wprowadzi drobne poprawki (zob. interpretację w Magnetycznym Miesiącu).
Dziesiąty miesiąc ukaże ci wyniki twoich działań. Zobaczysz tu, jak wydajna była twoja praca i co 
powinieneś ulepszyć w życiu codziennym. Kin miesiąca pokaże ci dziedzinę, w jakiej powinieneś 
dopracować szczegóły.

Sieć pulsara wielowymiarowego łączy drugi, siódmy i dwunasty miesiąc. Wyzwania, jakie rzuciło 
ci życie w drugim miesiącu, mogły wyzwolić wiele negatywnych odczuć, wywołać stres albo 
całkowicie zniechęcić cię do pracy. Siódmy miesiąc spróbuje dodać ci siły, wzmocnić twoje nerwy 
albo całkiem nieoczekiwanie postawi na twojej drodze kogoś, kto wesprze cię na duchu i zachęci do 
dalszej pracy. Kin miesiąca udzieli ci bliższych wskazówek.

Dwunasty miesiąc pomoże ci znaleźć logiczne wytłumaczenie przyczyny twoich wcześniejszych 
problemów oraz zbyt impulsywnych reakcji. Dwunasty miesiąc zaprasza ciebie i twoje ciało 
fizyczne, emocjonalne i mentalne na obrady przy “okrągłym stole" celem nawiązania współpracy. 
Poznasz tu nie tylko swoje atuty i zalety, ale także błędy myślowe, fałszywe odczucia, zakłamanie, 
niskie pobudki. Zrozumiesz sens wszystkich potyczek, jakie zdarzyły ci się w drugim i siódmym 
miesiącu. Kin miesiąca podpowie ci, gdzie tkwią słabe punkty.

3.  ELEKTRYCZNY 
KSIĘŻYC: od .......... do .......... (sfera emocjonalna)

 

Zadaniem trzeciego miesiąca jest wprowadzenie ruchu i dynamicznych bodźców do twojego pola 
emocjonalnego. Pieczęć i ton pierwszego dnia miesiąca powiedzą ci, o jakie dziedziny życia tutaj 
chodzi.



Elektryczny Miesiąc symbolizuje SIŁĘ ODNOWY, która przekształca to, co przestarzałe z 
korzyścią dla czegoś nowego. Trzeci miesiąc usuwa z życia to, co przywołuje smutne wspomnienia, 
co zawadza na drodze, co zaślepia.

PYTANIA:

– W jaki sposób możesz osiągnąć cel?

– Jak wygląda stan twoich nerwów i twoja równowaga psychiczna?

– Kto pomógł ci podczas realizacji zadań lub przy rozwiązywaniu problemów emocjonalnych?

Interpretacja pulsarów
Sieć pulsara jednowymiarowego łączy ze sobą wydarzenia w trzecim, siódmym i jedenastym 
miesiącu i dotyczy sfery odczuć, uczuć i emocji. Rozpoznasz tu, kiedy i dlaczego wpadasz w 
depresje i co wyprowadza cię z równowagi.

Trzeci miesiąc nauczy cię dystansu do niepomyślnych wydarzeń oraz podpowie, na co zwrócić 
uwagę, aby nie popaść w panikę i nie stracić poczucia równowagi. Kin miesiąca wskaże ci, na co 
zwracać szczególną uwagę.

Siódmy miesiąc wzmocni twoje nerwy i pomoże ci z nowymi siłami przystąpić do działania. 
Jedenasty miesiąc zrobi czystkę w polu emocji i usunie z twojej drogi to wszystko, co hamuje 
rozwój (zob. poprzednie interpretacje).

Sieć pulsarów wielowymiarowych wiąże ze sobą trzeci, ósmy i trzynasty miesiąc. Ósmy miesiąc 
przemówi ci do rozsądku, zmusi cię do trzeźwego spojrzenia na życie. Kin miesiąca pokaże ci, 
gdzie i kiedy powinieneś kierować się głową, aby nie dać się ponieść emocjom powinieneś zacząć, 
aby wygasić negatywne emocje. Wiedz, że nie ma winnych na zewnątrz. Jesteś tylko ty i twoje 
nastawienie. Jak silna będzie twoja złość, upór i niechęć, tak wysoki będzie stopień trudności 
wszystkich wyzwań. Kin miesiąca przybliży ci “chorą" dziedzinę.

4.  SAMOISTNY KSIĘŻYC: od .......... do .......... (sfera mentalna)
 

Celem czwartego miesiąca jest wymierzenie ciężaru zadań, ustalenie harmonogramu pracy, 
przyjęcie określonej strategii oraz zdefiniowanie ostatecznego programu. W ciągu najbliższych 28 
dni mogą wyłonić się w twoim osobistym polu najróżniejsze fenomeny, takie jak: przypadkowe 
spotkania, zbiegi okoliczności, różne zrządzenia losu, niespodziewane propozycje. Program 
duchowy, zainicjowany w pierwszym miesiącu, dopiero tutaj – w czwartym miesiącu nabiera 
konkretnych kształtów.

Samoistny Miesiąc symbolizuje tak zwane KOŁO ŻYCIA albo inaczej Kronikę Akaszy.

PYTANIA:

– Jakie sprawy nabrały konkretnych zarysów?

– Co wysuwa się na plan pierwszy?

– Jaką postawę przyjąłeś w kłopotliwych sytuacjach?

– Kto okazał się bratnią duszą?

Interpretacja pulsarów
Pulsar jednowymiarowy, łącząc czwarty, ósmy i dwunasty miesiąc, wciąga do działań twój umysł. 
Pamiętaj, że nic nie jest z góry przesądzone. Ty sam musisz tutaj określić, co chcesz osiągnąć, jaką 
wybrać drogę i jaką przyjąć postawę. Przed podjęciem decyzji połącz serce z rozumem, pokieruj się 
intuicją, spytaj sumienie o radę.



To, co w czwartym miesiącu przyprawiało cię o zawrót głowy, znajdzie wytłumaczenie w ósmym 
miesiącu. Ósmy miesiąc pomoże ci zlikwidować “stany zapalne", które w międzyczasie umknęły 
twojej uwadze. To, co się tutaj wydarzy, powinno skłonić cię do zastanowienia się nad twoim 
postępowaniem, abyś w przyszłości nie dał się znowu złapać w pułapkę. Może dojść tutaj do 
bezpośredniej konfrontacji pomiędzy twoim “wszystkowiedzącym" EGO i twoją mądrością 
duchową. Dwunasty miesiąc pozwoli ci przyjrzeć się z bliska temu, co wypracowałeś w czwartym i 
ósmym miesiącu.
Pulsar wielowymiarowy wiąże czwarty miesiąc z dziewiątym. To, o czym marzyłeś i do czego się 
zobowiązałeś w czwartym miesiącu, z pomocą siły dziewiątego miesiąca zacznie zmierzać w 
kierunku urzeczywistnienia. Dziewiąty miesiąc ześle ci wsparcie duchowe, podsunie wewnętrzną 
motywację i doda sił, abyś nie zdezerterował tuż przed metą (porównaj poprzednie interpretacje). 
Nie zapomnij zerknąć na kin miesiąca, bo tam skrywa się wiele informacji.

5.  WIODĄCY KSIĘŻYC: od .......... do .......... (sfera duchowa – przeznaczenie)
 

Zadaniem piątego miesiąca jest ukierunkowanie twoich działań i udzielenie ci silnego wsparcia na 
drodze przeznaczenia. Twój program duchowy wstępuje teraz w sferę urzeczywistnienia.

Wiodący Miesiąc symbolizuje POTĘGĘ ŹRÓDŁA, za którą skrywa się najpotężniejsza magiczna 
siła, jaką jest BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ.

PYTANIA:

– W jakim kierunku rozwija się bieg wydarzeń?

– Kto przyczynił się do takiego obrotu spraw?

– Co skłoniło cię do dokonania takiego, a nie innego wyboru?

Interpretacja pulsarów
Pulsar jednowymiarowy wiąże piąty miesiąc z pierwszym, dziewiątym i trzynastym. Omówiliśmy go 
w Magnetycznym Miesiącu.
Pulsar wielowymiarowy łączy piąty miesiąc z dziesiątym. To, co wydarzy się w piątym miesiącu w 
sferze doznań duchowych, w dziesiątym miesiącu znajdzie potwierdzenie w życiu. Zobaczysz tu, 
czego oczekiwało od ciebie twoje przeznaczenie, a co zdołałeś osiągnąć. Dostaniesz tu jeszcze 
jedną szansę na usunięcie usterek i wprowadzenie korzystnych innowacji. Nie zapomnij zapoznać 
się z kinem miesiąca.

6.  RYTMICZNY MIESIĄC: od .......... do .......... (sfera fizyczna)
 

Zadaniem szóstego miesiąca jest zrównoważenie i ustabilizowanie twojej przestrzeni życiowej oraz 
wykluczenie błędów w rozumowaniu. Do tego okresu powinieneś odnosić się z wyjątkowym 
respektem, ponieważ tu obowiązują niezwykle surowe reguły. Nie powinieneś więc oceniać 
wydarzeń ani też lekceważyć pozornych zbiegów okoliczności. W przeciwnym razie los przypomni 
ci o twoich zadaniach w sposób nieco drastyczniejszy.

Rytmiczny Miesiąc symbolizuje PRZYNALEŻNOŚĆ DO ŚWIATA ZIEMSKIEGO, co oznacza, że 
materia (a więc także twoje ciało) może zastosować “środki przymusu" w celu powstrzymania cię 
od pochopnych działań, szkodliwych dla Całości. W przypadku kalendarza planetarnego w szóstym 
miesiącu spowalnia się tempo życia (właśnie w tym okresie przypadają święta Bożego Narodzenia). 
Podobnie dzieje się w twoim kalendarzu osobistym – jeśli żyjesz zbyt aktywnie, do zwolnienia 
tempa życia mogą cię zmusić na przykład kłopoty finansowe, zastój w interesach, nagła choroba 



albo urlop wypoczynkowy.

Interpretacja pulsarów – zobacz poprzednie miesiące.

PYTANIA:

– Czy w tym okresie wyłoniły się jakieś nieprzyjemne sytuacje lub groźne momenty? Jeśli tak, to 
kto
podał ci pomocną dłoń?

– Kto pomógł ci złagodzić napięcia?

– Co cię zachęcało do działania, a co powstrzymywało?

7.  REZONANSOWY MIESIĄC: od .......... do .......... (sfera emocjonalna)
 

Zadaniem siódmego miesiąca jest stworzenie mistycznych połączeń z najwyższym stwórczym 
Źródłem, a celem – zaopatrzenie cię w energię zapłonu oraz wzmocnienie twojej odporności. Prawo 
rezonansu mówi, że: “podobne przyciąga podobne" i “podobne komunikuje z podobnym". Siódmy 
miesiąc wprowadza współbrzmienie i dostraja cię do wibracji twojego Źródła.

Rezonansowy Miesiąc symbolizuje DROGĘ WYMIANY INFORMACJI Z NAJWYŻSZĄ 
PŁASZCZYZNĄ BYTU.

PYTANIA:

– Co dodawało ci sił do życia?

– Jak radziłeś sobie z emocjami?

– Jak wygląda półmetek roku?

8.  GALAKTYCZNY MIESIĄC: od .......... do .......... (sfera mentalna)
 

Zadaniem ósmego miesiąca jest zharmonizowanie toczących się procesów.

Galaktyczny Miesiąc symbolizuje NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI JAKOŚCI, dlatego nie ukryje 
się przed nim żaden szczegół. Ósmy miesiąc wychwyci wszystkie pola dysonansowe, które 
mogłyby doprowadzić do niebezpiecznych eksplozji. Będą tu wzięte pod lupę twoje przekonania, 
cechy charakteru, postawy osobiste, schemat myślenia i zdolność dedukcji. Wszystko, co mogłoby 
przesłonić ci klarowność pola widzenia, Najwyższa Izba Kontroli odeśle do poprawki w trybie 
natychmiastowym.

PYTANIA:

– W jakiej dziedzinie życia zaobserwowałeś przesilenie albo przysłowiową ciszę przed burzą?

– Czy wyłonił się jakiś “drobiazg", który nie pozwalał ci spać po nocach?

9.  SOLARNY MIESIĄC: od .......... do .......... (sfera duchowa – przeznaczenie)
 

Zadaniem dziewiątego miesiąca jest zasilenie cię inspirującymi impulsami, abyś mógł 
urzeczywistnić swoje plany. Uwidoczni się tutaj wielowymiarowość twojego świadomego 
działania. Dostaniesz teraz szansę uregulowania spraw karmicznych i zakończenia długoletnich 
sporów.



Solarny Miesiąc symbolizuje INSPIRACJĘ. Stanowi on swego rodzaju “nastawnię", kierującą cię 
na właściwe tory.

PYTANIA:

– Kto dodawał ci bodźców do działań?

– Co mobilizowało cię do pracy?

– W jaki sposób przezwyciężyłeś trudności?

10.  PLANETARNY MIESIĄC: od .......... do .......... (sfera fizyczna)
 

Zadaniem dziesiątego miesiąca jest fizyczne zamanifestowanie tego, co powołałeś do bytu w 
swoich myślach.

Planetarny Miesiąc symbolizuje ZIEMSKĄ DROGĘ ROZWOJU. To, co w pierwszym miesiącu 
zostało wniesione do twojego pola duchowego jako mentalny program przeznaczenia, tutaj rodzi 
swoje ziemskie owoce. Rozpoznasz tu, czego oczekiwało od ciebie twoje duchowe “Ja", a co 
zdołałeś zrealizować jako świadomie myślący człowiek. Pamiętaj, że nie ma tu żadnych wymówek. 
Ty sam odpowiadasz za to, co zasiejesz i co zbierzesz.

PYTANIA:

– Czy spotkało cię coś miłego? Co to było?

– Czy nastąpiła jakaś pozytywna zmiana? Co chciałbyś ulepszyć?

11.  SPEKTRALNY MIESIĄC: od .......... do .......... (sfera emocjonalna)
 

Zadaniem jedenastego miesiąca jest rozładowanie pola napięć oraz wprowadzenie sił 
porządkujących do twojego otoczenia. W każdym procesie ewolucyjnym powstają odpady, które 
wcześniej czy później należy usunąć. Żadna mną siła oprócz JEDENASTKI nie podejmuje się 
takich zadań, ponieważ wiąże się z tym zbyt wiele bolesnych doświadczeń i przykrych przeżyć. 
Cóż, my ludzie, mamy to do siebie, że zbyt mocno przywiązujemy się do staroci, dlatego musi się 
pojawić siła wyższa, która dokona radykalnych cięć. Tak najczęściej pozbywamy się zbędnych 
ciężarów i z reguły oznacza to dla nas “koniec świata". Każda strata jest dla nas bolesna. Każde 
rozstanie wiąże się ze łzami. Dopiero po pewnym czasie doznajemy nieopisanej ulgi i poczucia 
wewnętrznej odnowy.

Spektralny Miesiąc symbolizuje KOSMICZNY WYWÓZ ŚMIECI. Tu ujawniają się 
najpotężniejsze Energie i jednocześnie najwyższa Duchowa Miłość. Tu dokonują się ogromne 
przekształcenia. Tu uwidacznia się zdolność magicznej odnowy.

PYTANIA:

– Czy dokonała się jakaś czystka w twoim otoczeniu? Czy było to bardzo bolesne?

– A może zgubiłeś coś, co było dla ciebie bardzo drogie?

– Czy nie jesteś zbyt mocno przywiązany do przeszłości?

12.  KRYSTALICZNY MIESIĄC: od .......... do .......... (sfera mentalna)
 

Zadaniem dwunastego miesiąca jest umożliwienie ci wglądu w całość celem dokonania 



wewnętrznych podsumowań.

Krystaliczny Miesiąc symbolizuje SYNCHRONIZACJĘ, WSPÓŁBRZMIENIE I WSPÓŁPRACĘ. 
Tu zdefiniowana jest sieć wzajemnych powiązań, dynamiki wydarzeń, mistycznych połączeń oraz 
zasięg polaryzacji pomiędzy biegunem duchowym i ziemskim. W kontinuum [ciągły, 
uporządkowany wzór nieskończonej liczby elementów przechodzących jeden w drugi (filoz.)] 
CZASU wszystko jest ze sobą wzajemnie połączone.

PYTANIA:

– Jak z perspektywy czasu oceniasz całokształt wydarzeń, począwszy od dnia urodzin?

– Czy wzbogaciłeś się o nowe doświadczenia?

– Jak patrzysz dzisiaj na wcześniejsze porażki?

– Czy nauczyłeś się “puszczać" i przebaczać?

Jeżeli będziesz miał trudności ze zrozumieniem pewnych kwestii, spróbuj rzucić okiem na sieć 
pulsarów (zob. poprzednie interpretacje) i na kin miesiąca.

13.  KOSMICZNY MIESIĄC: od .......... do .......... (sfera duchowa – przeznaczenie)
 

Zadaniem trzynastego miesiąca jest wniesienie dorobku do Spichlerza Wszechobecności, skąd w 
każdej chwili może być on ponownie przywołany do twojego pola.

Kosmiczny Miesiąc symbolizuje KROK KU WIECZNOŚCI. Robimy tu ewolucyjny krok w 
kierunku świata wewnętrznego – świata materii eterycznej. Tutaj dokonuje się przemiana tego, co 
fizyczne, w to, co metafizyczne.

PYTANIA:

– Co wniosłeś do osobistego spichlerza mądrości?

– Z czego możesz być dumny, a co chciałbyś wymazać z pamięci? Nie bój się o tym pomyśleć. Stań 
przed lustrem i patrząc sobie w oczy, powiedz głośno, czego najbardziej się boisz, co wspominasz z 
niesmakiem i czego się wstydzisz. Wiedz, że w życiu przyciągamy najsilniej to, czego najbardziej 
się boimy! Odważ się zdemaskować swój strach, a wtedy przestanie cię on dręczyć!

ZIELONY DZIEŃ w dniu .......... (sfera zerowa)
Zielony Dzień jest ostatnim dniem przed twoimi urodzinami. Jego zadaniem jest połączenie starego 
roku z nowym. Jest to trzysta sześćdziesiąty piąty dzień twojego indywidualnego roku.

JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARZA MAJÓW?

Kiedy jako dziecko nauczyłeś się liczyć do dziesięciu, nie miałeś najmniejszego pojęcia o istnieniu 
wyższej matematyki. Podobnie jest z Kalendarzem. Pierwsze kroki w TZOLKIN pozwolą ci poznać 
okolicę. Z czasem, gdy się tu zadomowisz i nabierzesz pewności, będziesz podejmować coraz mniej 
błędnych decyzji. Będzie to niezmiernie fascynujące! Któż z nas nie chciałby bliżej poznać siebie i 
zrozumieć zachodzących wokół zjawisk?

Najprostszym sposobem włączenia się do “zabawy" z Kalendarzem CZASU jest zwracanie uwagi 
na doświadczenia i odczucia związane z Energią dnia. Każdy człowiek jest ustawicznie 
przeobrażającym się polem energii. Nasze karmicznie uwarunkowane ciało przyczynowe 



codziennie doświadcza zmienności napięć energetycznych, które w zależności od osobistego stanu 
oddziały wuj ą nie tylko na ludzką psychikę, lecz także na fizyczne ciało człowieka. Indywidualna 
świadomość zharmonizowana jest z Energią dnia, w podobny sposób objawia się też fizyczny i 
psychiczny stan zdrowia. Znając te zależności, bardzo szybko możesz znaleźć klucz do 
uzdrowienia.

Na początku, chociażby dla zabawy, spróbuj notować swoje spostrzeżenia, dotyczące wydarzeń na 
świecie, jak również to wszystko, co związane jest tylko i wyłącznie z tobą.

Do codziennego użytku będzie ci potrzebny Kalendarzyk Trzynastu Księżyców, który wprowadza 
“gregoriański czas" w harmonię trzynastu miesięcy. Aby poznać nowy kalendarz, trzeba z nim 
systematycznie pracować. Jeżeli byłoby to z jakichś względów niemożliwe, staraj się zaglądać do 
niego jak najczęściej, a szczególnie wtedy, kiedy staniesz przed podjęciem ważnej decyzji albo 
kiedy spotka cię coś znamiennego – niezależnie, czy będzie to przykre, czy przyjemne. Dobrze, 
gdybyś miał partnera w tej pracy. We dwójkę będzie wam raźniej!

Codzienny kontakt z Energią dnia i Energią biegnącej fali nauczy cię czegoś niezwykłego. 
Dostrzeżesz, że linearny czas jest minimalną cząstką czterowymiarowego CZASU. Zrozumiesz też 
klimatyczne anomalia i ich wpływ na przyrodę. Będziesz mógł wnikać w dni, które są przed tobą, 
co pozwoli ci uniknąć ciężkich ciosów przeznaczenia. Nie musisz wszystkiego od razu rozumieć. Z 
czasem promień twojego poznania sam zacznie się rozrastać. To, co dziś wydaje ci się niemożliwe, 
jutro samo otworzy się przed tobą, a mianowicie – twoja TELEPATIA. I nie tylko z drugą osobą, 
ale przede wszystkim z twoim własnym wnętrzem. I o to właśnie tu chodzi – o znalezienie drogi 
do siebie! Wszystkie zewnętrzne więzi zaczną stawać się coraz mniej ważne. Twoje ziemskie drogi 
zaczną biec bardziej harmonijnie, zaczniesz przemierzać je bez większych komplikacji. Na tej 
drodze zrzucisz pęta strachu i uwolnisz się od trójwymiarowych zależności.

Wiedz, że wewnętrzna harmonizacja przebiega wertykalnie. Tylko tak fizyczna materia 
harmonizuje się z duchową substancją CZASU – twój ziemski Byt z Wyższym Bytem – z Esencją 
Chrystusową – z komórką JAM JEST – z Promienną Istotą Źródła. Natomiast horyzontalnie 
harmonizujemy się ze wszystkimi innymi ludźmi, którzy razem z nami wypełniają zadania tu, na 
Ziemi.

Na początek wystarczy, jeżeli będziesz zwracać uwagę na PIECZĘĆ i TON DNIA. Zobaczysz, że 
posługiwanie się Kalendarzem Majów jest niezmiernie proste, a płynąca z niego wiedza bardzo 
przydatna w życiu. Dzięki tej wiedzy staniesz się silniejszy psychicznie i zauważysz, że nawet 
przykre zrządzenia losu nie są już tak bolesne, jak parę tygodni wcześniej.

KROK PO KROKU: 
• Wychodząc od dnia urodzin, zaznacz w kalendarzu rytm 13 miesięcy, a potem zapoznaj się z 
programem aktualnie biegnącego miesiąca (pieczęć i ton pierwszego dnia miesiąca).
• Każdego dnia zerkaj na pieczęć i ton dnia wewnątrz aktualnie postępującej fali. Opisy kinów dnia 
znajdziesz w części Klucz do kalendarza, rozdz. Okresy fal. Podane wskazówki powinieneś 
rozszerzać o mądrość określonej pieczęci i tonu. Ćwiczenie to powinieneś wykonywać przez kilka 
tygodni. Pracując w ten sposób, bardzo szybko zrozumiesz ich energetyczne oddziaływanie. 
Dokładne objaśnienia znajdziesz w części II, w rozdziałach Dwadzieścia pieczęci i Trzynaście  
tonów. Zwracaj szczególną uwagę na biegun światła i biegun cienia. Pod koniec dnia spróbuj zrobić 
krótki bilans. Dzięki temu dowiesz się, nad jakimi cechami charakteru powinieneś popracować, aby 
twoje życie zaczęło przebiegać harmonijnie. Wiedz, że przy odczytywaniu Energii dnia nie istnieje 
żadne “tak, ale". Przyczyn każdego konfliktu zawsze należy szukać w sobie, a nie w innych 
ludziach! W tym tkwi tajemnica mądrości Wszechświata. Wszechświat nie osądza, lecz nagradza 
konsekwencjami!

• Gdy nabierzesz wprawy w odczytywaniu Energii dnia, przejdź do zgłębiania okresów fal. 
Zapoznaj się z programem aktualnie biegnącej fali (pierwsza pieczęć w fali) i odnieś go do swojego 



życia. Obserwuj, jak rozwija się bieg wydarzeń w poszczególnych dniach fali.

• Kiedy poznasz swoją kosmiczną metrykę urodzenia, będziesz mógł włączyć do osobistych 
rozważań pieczęcie twojej rodziny solarnej oraz pieczęcie twoich osobistych partnerów – zwłaszcza 
przewodnika. Wytłumaczymy to bliżej w części Schemat narodzin.
UWAGA: 
Podręczny kalendarzyk będzie ukazywać się co roku w czerwcu, ale nie jest on niezbędny do pracy 
z tą książką. Możesz kierować się datami zamieszczonymi obok każdego okresu fali. W części 
Klucz do kalendarza – Okresy fal znajdziesz wykaz przebiegu fal. Przypominamy, że okresy fal są 
podstawą pracy z kalendarzem.

Można też samemu opracować podręczny kalendarzyk. Wystarczy zaznaczyć w zwykłym 
kalendarzu czas trwania trzynastu osobistych miesięcy, a następnie wpisać wartości liczbowe 
kolejno postępujących Kinów oraz numery fal.

Dla przykładu podajemy kilka kolejnych kinów roku planetarnego:

26.07.2001 – KIN 204 – Rok Żółtego Solarnego Ziarna (skrót: Rok Ziarna 9)
26.07.2002 – KIN 49 – Rok Czerwonego Planetarnego Księżyca (Rok Księżyca 10)

26.07.2003 – KIN 154 – Rok Białego Spektralnego Maga (Rok Maga 11)
26.07.2004 – KIN 259 – Rok Niebieskiego Krystalicznego Wichru (Rok Wichru 12)

26.07.2005 – KIN 104 – Rok Żółtego Kosmicznego Ziarna (Rok Ziarna 13)
26.07.2006 – KIN 209 – Rok Czerwonego Magnetycznego Księżyca (Rok Księżyca 1)

26.07.2007 – KIN 54 – Rok Białego Biegunowego Maga (Rok Maga 2) itd. 

Zwróć uwagę na ściśle określoną kolejność pojawiania się TONÓW roku. To samo dotyczy 
kalendarza osobistego. Przypominamy, że w roku przestępnym 28 i 29 lutego liczone są jako jeden 
dzień!

Kalendarz osobisty 
Rok /nazwa/ ..........................
Siła ...................................... 

.... .......... 2.... – .... .......... 2.... 
WYDARZENIA:

1 miesiąc: ..........

2 miesiąc: ..........

3 miesiąc: ..........

4 miesiąc: ..........

5 miesiąc: ..........

6 miesiąc: ..........

7 miesiąc: ..........

8 miesiąc: ..........



9 miesiąc: ..........

10 miesiąc: ..........

11 miesiąc: ..........

12 miesiąc: ..........

13 miesiąc: ..........

Zielony Dzień: ..........

Notatki.

(dodatkowa strona, którą możesz przeznaczyć na notatki) 

MĄDROŚĆ ŚWIATŁA I MĄDROŚĆ CIENIA

ENERGETYCZNE BRAKI LUDZKOŚCI CO ONE CHCĄ NAM POWIEDZIEĆ? 

Nerwice, strach, ciągłe braki, depresje, długi – oto największe problemy współczesnego świata. 
Patrząc z perspektywy czwartego wymiaru, wszystkie nasze ziemskie trudności stanowią źródło 
cennych informacji. Informacje te, ujęte w zwięzłe hasła, znajdziesz obok każdej pieczęci. Zostały 
one opatrzone nazwą:

MĄDROŚĆ ŚWIATŁA lub BIEGUN ŚWIATŁA
oraz

MĄDROŚĆ CIENIA lub BIEGUN CIENIA 

Pamiętaj, że wszystkie hasła dotyczą tylko i wyłącznie ciebie! Tak już jest, że najtrudniej jest 
dostrzec własne słabości i wady, natomiast u innych widzimy je natychmiast. W takich przypadkach 
przychodzą nam z pomocą lustrzane odbicia: to, co denerwuje nas u innych, jest także naszą wadą. 
Osoba ta celowo stanęła nam na drodze, abyśmy mogli poznać siebie samego.

Niektóre z symboli w pierwszej chwili mogą wydać się bardzo dziwne, a nawet banalne. W takich 
sytuacjach zacznij od prostych skojarzeń, a potem odnieś je do swojej świadomości.

Współpracując z kalendarzem Majów, bardzo szybko rozpoznasz, jaki jesteś i czego musisz się w 
życiu nauczyć. W Świętym Kalendarzu Majów NIC nie jest NEGATYWNE! Wszystko jest 
cenną NFORMACJĄ!
Teraz spróbujemy przybliżyć ci niektóre z tych pojęć.

TRANSFORMACJA
TRANSMUTACJA 

Odnosząc powyższe pojęcia do pola świadomości:

• TRANSFORMACJA oznacza zmianę struktury wewnętrznej pod wpływem sił przychodzących z 
zewnątrz;

• TRANSMUTACJA oznacza zmianę struktury wewnętrznej pod wpływem sił tkwiących 



wewnątrz.

W praktyce oba procesy postępują równolegle. Wyższa Świadomość, zalewając umysł ludzki 
swoim światłem, skłania człowieka do dokonania zmian w dotychczasowym sposobie myślenia 
(transformacja). Myśli, oświecone boskim światłem, świadomie ewoluują. Mając coraz szersze pole 
widzenia, człowiek zmienia podejście do siebie i do życia i w ten sposób pogłębia wiedzę duchową 
(transmutacja).

Jeżeli obok pieczęci znajduje się hasło Transformacja, oznacza to, że nadszedł czas, aby przystąpić 
do dokonania wielu zmian w życiu. Czeka cię wiele pracy, ale nie będziesz sam – dostaniesz 
wsparcie z zewnątrz. To, w jakiej formie objawi się pomoc, zależeć będzie od twojej gotowości 
współpracy.

Wiedz, że POMOC to nie tylko MANNA spadająca z nieba albo wygrana w totolotka. POMOC to 
także CHOROBA albo totalne fiasko twoich planów. To, co dziś wydaje się katastrofą, jutro może 
się okazać błogosławieństwem. Staraj się nie oceniać ludzi i zdarzeń, znajdując się w stanie 
wzburzenia. Prześpij się ze swoim problemem – zawsze poczekaj do jutra.

Naucz się bacznie obserwować swoje ciało, bo ono jest twoim drogowskazem. Każda 
najdrobniejsza dolegliwość, każda choroba niesie ze sobą cenne informacje o tym, na jakim etapie 
myślenia zachwiała się twoja równowaga wewnętrzna. W tym miejscu gorąco polecamy książkę 
Louise L. Hay, Możesz uzdrowić swoje życie, która stała się światowym bestsellerem. Znajdziesz 
tam obszerny wykaz chorób, ich duchową przyczynę i nowe wzorce myślowe.

Jeżeli obok pieczęci znajduje się hasło Transmutacja, powinieneś sobie uzmysłowić, że grunt jest 
przygotowany i teraz zaczyna się twoja rola. Nie bój się popełniać błędów! Nie przewraca się tylko 
ten, kto nie chodzi. Każdy z nas nie raz w życiu potknął się lub przewrócił. Wiedz, że charakter 
człowieka poznaje się po sposobie, w jaki podnosi się on z każdorazowego upadku. Staraj się 
uchwycić w każdym negatywnym zdarzeniu choć jeden aspekt pozytywny!

ŚMIERĆ – PRZEMIANA
SIŁA ŚMIERCI – SIŁA PRZYNOSZĄCA ODMIANĘ

Hasło ŚMIERĆ nie oznacza fizycznej śmierci, lecz ZMIANĘ, początek czegoś NOWEGO/ Silą  
Śmierci pomaga uśmiercić przewlekłe problemy, długotrwałe spory, negatywne przyzwyczajenia, 
nawyki. Usuwa więc z naszej drogi to wszystko, co hamuje rozwój.

Dzięki Sile Śmierci oderwiesz się od przeszłości, puścisz wolno to, co minęło. Wiedz, że każde 
przywiązanie czyni cię niewolnikiem i blokuje twój wzlot ku WOLNOŚCI.

Silą Śmierci zaprowadza nowy porządek w życiu. Największe przeszkody na drodze rozwoju 
duchowego tkwią w mentalnej skłonności do uporczywego czepiania się tego, co STARE. Przy 
czym jest bez znaczenia, czy to nasze STARE jest zwykłym starym rupieciem, do którego się 
przywiązaliśmy, czy cenną pamiątką. Wszystko, co nie jest w użyciu, traci swoje znaczenie 
energetyczne. Podobnie jest z uporczywymi myślami, żalem, urazami. Dopóki świadomie nie 
wyrzucimy ich z głowy, nie będzie miejsca na nowe rozwiązania.

Spróbuj zrobić mały test, aby przekonać się, jak dalece jesteś przywiązany do staroci. Zacznij od 
przeglądu szaf i wyrzuć z nich to wszystko, czego od lat nie nosisz i wiesz, że nie będziesz nosić – 
zwłaszcza kiedy dana rzecz była droga. Jeżeli od razu nie wystawisz worków do zsypu, następnego 
dnia z pewnością zrobisz nową selekcję i parę rzeczy z powrotem wróci do szafy na swoje dawne, 
“muzealne" miejsce.

Każda – nawet najdrobniejsza – rozłąka jest dla nas niezmiernie ciężka, dlatego od czasu do czasu 
musi przyjść POMOC, aby dokonać decydującego cięcia w naszym życiu. Siłą taką jest Fala 
Śmierci i pieczęć Białego Łącznika. Biały Łącznik, odcinając nas od tego, co stare i przeżyte, 
przybliża nas o kilka kroków do celu. Choć jego działanie może wydać się częstokroć bezlitosne, 
zawsze służy naszemu dobru. Łącznik każe nam przeżyć niezliczone śmierci, i to o wiele częściej 
niż mógłbyś sobie tego życzyć. Pamiętaj, że śmierć to tylko zmiana! Nie bój się tej pieczęci! Nie 



oczekuj z lękiem na jej przyjście! Jeśli twoje życie jest zharmonizowane, wtedy Łącznik łączy, a nie 
dzieli!

Hasło ŚMIERĆ zostało zachowane celowo, aby oswoić cię z jego brzmieniem i zapoznać z jego 
nowym znaczeniem, a tym samym pomóc ci wyzbyć się strachu przed śmiercią jako ważną 
przemianą. Także śmierć fizyczna nigdy nie oznacza końca, lecz początek nowego życia – BYTU w 
innych wymiarach!

Ciało jest więzieniem duszy – powiedział Platon. Od najdawniejszych czasów ŚMIERĆ 
symbolizowała UWOLNIENIE. Naucz się właściwie odczytywać ten symbol.

MAG
CZARNA I BIAŁA MAGIA 

Jeżeli obok Pieczęci Galaktyczno-Solarnej znajdziesz hasło SIŁA MAGII lub SZAMAN, 
najprawdopodobniej przeszyje cię mały dreszczyk. Powinieneś jednak wiedzieć, że każdy z nas jest 
magiem i szamanem i ma swój mniejszy lub większy udział w kształtowaniu białej lub czarnej 
magii.

MAGIA operuje wieloma symbolami. Wiedzą o tym prawie wszyscy. Mało kto jednak wie, że 
CZARNA MAGIA bazuje na Energii STRACHU i posiada silną moc oddziaływania dopóty, dopóki 
jej nie zdemaskujemy.

Zobaczmy: są tacy, którzy wierzą w pechowość TRZYNASTKI i tacy, na których TRZYNASTKA 
nie działa. Gdy zbliża się 13 i do tego piątek, większość z nas już z góry boi się tej daty. W ten 
sposób zasilamy swoją energią negatywny biegun 13 w polu astralnym i nic dziwnego, że kiedy 
przyjdzie ten dzień, wchodzimy z nim w osobisty rezonans i ściągamy niskie wibracje do swojego 
pola. Tymczasem 13 jest boską liczbą – liczbą, na której opiera się cały Wszechświat.

Podobnie rzecz ma się z zabobonami: z czarnym kotem, który przebiega drogę, czy kominiarzem 
spotkanym na ulicy.

Wynika z tego, że dzieje się z nami dokładnie to, w co wierzymy i na co sobie pozwolimy. Wiedz, 
że na świecie istnieją tylko dwie siły: SIŁA STRACHU i SIŁA MIŁOŚCI! Strach paraliżuje ruchy, 
czyniąc nas bezbronnymi, natomiast miłość zawsze dodaje otuchy. Każdy chce być kochany! 
Zależy tylko od nas, z którą z tych Energii zechcemy wejść w rezonans. W tym miejscu powinieneś 
się zastanowić, jak silne jest twoje Źródło – ŹRÓDŁO, któremu bezgranicznie ufasz. Czy jest ono 
wszechmogące i czy w ogóle masz takie Źródło?

O tym chce ci powiedzieć Silą Magii, bo Biały Mag – to symbol kapłańskiej Energii. Jego dwa 
podstawowe aspekty to: WIERNOŚĆ wobec Źródła i niczym nie ograniczona WOLNOŚĆ. Biały  
Mag – to Kapłańska Świadomość, drzemiąca w każdym człowieku, czyniąca nas zdolnymi do 
bezpośredniej komunikacji z wyższymi aspektami naszego “JA". Dlaczego kapłańska?... Bo 
podlega tylko i wyłącznie prawom boskim; bo ślubowała wierność Źródłu. Jest to Najczystsza 
Świadomość – nieskrępowana żadnymi ziemskimi nakazami, wierna swojemu Źródłu, ufna w jego 
prowadzenie. Nadszedł czas, abyś odkrył tę MOC w sobie! Jest absolutnie bez znaczenia, czy jesteś 
wierzący, czy też nie. Tu chodzi o twoje duchowe wnętrze – o zdolność komunikacji z twoim 
Wyższym JA!

WIZJE – SIŁA WIZJI 

Warunkiem otwarcia się na wizje jest pobudzenie pola wyobraźni albo inaczej mówiąc, obszaru 
potencjalnych możliwości. Należy jednak pamiętać, że PRAWDZIWA WIZJA odsłania się na ściśle 
określonej płaszczyźnie ŚWIATŁA. Wszystko, co leży poniżej wymiaru szóstego, ukazuje mylące 
obrazy, pochodzące ze świata ILUZJI. Odróżnienie omamów od wyższych rzeczywistości jest 
niezmiernie trudne. OMAMY wyglądaj ą bardzo realnie, są bardzo przekonywające i niezmiernie 
kuszące. Należy zawsze zachować wyjątkową czujność i szczególną ostrożność podczas 
rejestrowania wizji. Nie pomoże ci tutaj twój analityczny rozum, lecz intuicja i siła serca. Dopóki 
nie wyostrzysz swojego spojrzenia, będziesz stykać się z samymi mylnymi obrazami, 



pochodzącymi ze świata astralnego. Prawdziwą wizję odbierzesz tylko wtedy, kiedy będziesz 
spokojny i rozluźniony wewnętrznie. Mimo to i tu zachowaj wyjątkową ostrożność i nie daj się 
ponieść fantazji. Odbieraj tylko te informacje, które całkowicie rozumiesz i które adresowane są 
przede wszystkim do ciebie. Niczego nie przyjmuj bezkrytycznie i nie daj się nabrać ani na miłość, 
ani na strach, ani na obietnice, ani na litość i temu podobne uczucia. Świat astralny zna wiele takich 
trików. Przestroga ta nie powinna wzbudzić w tobie strachu, lecz nauczyć cię rozsądnego podejścia 
do twoich snów, objawień i wizji.

ŚWIADOMOŚĆ CHRYSTUSOWA
BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ – BEZWARUNKOWE PRZEBACZENIE

OGNISTA ENERGIA – KOSMICZNA MIŁOŚĆ 

Hasło ŚWIADOMOŚĆ CHRYSTUSOWA symbolizuje ściśle określony poziom świadomości i nie 
ma nic wspólnego z wiarą w Boga czy wyznaniem. Odnosi się ono zarówno do osób wierzących, 
jak i niewierzących. Zdecydowaliśmy się użyć tego pojęcia, ponieważ w europejskim kręgu kultury 
jest ono rozumiane jednoznacznie. Nie zrażaj się zatem, jeśli teraz odwołamy się do programu 
Chrystusa.

Podstawą nauk Chrystusa jest PRZEBACZENIE i MIŁOŚĆ. Piękne hasła, ale tak mało 
praktykowane w życiu nawet przez samych chrześcijan.

“Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?" 
Jezus mu odrzekł: “Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy". Ew. wg 
św. Mateusza, 18.21-22

Powinniśmy zrozumieć, że wszystkie nasze obciążenia karmiczne możemy wymazać tylko przez 
bezwarunkowe przebaczenie i bezwarunkową miłość. Najistotniejsze jest tutaj to, aby zacząć od 
siebie, tzn. bezwarunkowo przebaczyć sobie samemu. Dopiero potem będziemy zdolni przebaczyć 
winy innym.

Czcze i próżne przebaczanie narzucane nam od najdawniejszych czasów, służyło tylko naszemu 
próżnemu EGO! Z tego względu niewiele obciążeń karmicznych zdołaliśmy odkupić na przełomie 
minionych 2000 lat. Trzeba było je dźwigać i na nowo gorzko doświadczać.

Tysiące ludzi na świecie odmawia codziennie Ojcze Nasz, ale mało kto zastanawia się nad tym, o co 
właściwie się modli.

"I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. / I przebacz nam nasze 
winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili." Ew. wg św. Mateusza, 6.12

Czy rzeczywiście przebaczyłeś swoim wrogom? Jeżeli nie, to teraz wiesz, o co prosisz Boga i czego 
możesz się spodziewać! Boskie prawa są niezwykle konsekwentne!

MIŁUJ BLIŹNIEGO SWEGO, JAK SIEBIE SAMEGO. Jeżeli nie umiesz kochać siebie, nie 
będziesz wiedział, jak dać miłość innym. Jeżeli nie przebaczyłeś sobie, nie możesz uruchomić 
żadnego innego przebaczenia. Jeżeli nie zaakceptujesz siebie takim, jaki jesteś, nie zdołasz 
zaakceptować innych z ich wadami i zaletami.

BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ każe kochać za to, że się jest, a nie za to, kim się jest! Dzięki mocy 
bezwarunkowego przebaczenia i sile bezwarunkowej miłości możemy raz na zawsze wymazać 
nasze “przewinienia" i bezboleśnie przemienić je w ŚWIATŁO.

W tym miejscu pewnie powiesz: Skoro miłość ma taką moc, to co jest z cierpieniem, które wstrząsa 
światem w tak drastycznej teraz formie? Wiedz, że zakończenie Czasu Karmicznego nie 
obwieszcza, że w aurze ziemskiej i aurze jednostek przestały egzystować resztki karmy. Problem 
ten stał się dziś bardziej aktualny niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego właśnie teraz dostaliśmy 
najdogodniejszą chyba szansę, bo jedyne, czego powinniśmy się nauczyć – to KOCHAĆ i 
bezwarunkowo PRZEBACZAĆ! Tylko tak możemy zaoszczędzić sobie i Ziemi wiele, 
nieskończenie wiele cierpienia! W późniejsze czasy nie może być wprowadzone żadne obciążenie 



energetyczne. Wszystko musi zostać naprawione w czasach obecnych. Każdego z nas obowiązuje 
teraz wyjątkowa CZUJNOŚĆ i szczególna KONTROLA Energii pola naszych myśli, ponieważ tam 
skoncentrowana jest najpotężniejsza siła twórcza – SIŁA, która może BUDOWAĆ lub NISZCZYĆ!

WIARA – UFNOŚĆ – LOJALNOŚĆ 

Jeżeli obok pieczęci znajdziesz jedno z powyższych haseł, powinieneś się zastanowić, jaka jest 
twoja wiara i na czym się opiera.

Większość z nas potrafi kochać matkę, ojca, dziecko, żonę, brata, ale wciąż zapomina o sobie i nie 
chce lub nie potrafi okazać miłości obcym, a już na pewno tym pozornie nieżyczliwym. Tymczasem 
nie ma ludzi złych, są tylko niekochani i nie potrafiący kochać. Ten, kto sam nie zaznał w życiu 
miłości, nie będzie umiał dać jej innym, bo miłość jest dla niego pustym słowem. W rzeczywistości 
nie jesteśmy sobie jednak obcy, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego BOGA-OJCA – 
bez względu na to, jak ON się nazywa. Naszym bliźnim jest więc i mąż, i dziecko, i brat, i bratowa, 
i teść, i teściowa, i sąsiad, i kolega, i każdy “obcy" człowiek spotkany na ulicy.

Nauczmy się podawać naczynie z wodą tym, którzy są spragnieni, a nie tym, którzy chcą się 
zabezpieczyć na czas suszy. Miłość ma to do siebie, że rośnie, kiedy dajemy ją innym. Po naszych 
“wrogach" będziemy odtąd wiedzieć, jak czysta jest nasza wiara.

Pamiętajmy, że miłość nie może być ślepa, lecz świadoma. Ślepych można łatwo wykorzystać, bo 
zdani są na łaskę i niełaskę innych – nie wiedzą, kto się do nich zbliża. Człowiek świadomy nie da 
się zwieść zachętom i nie zrobi niczego na pokaz, bo umie rozmawiać ze swym sercem. 
Zapamiętajmy, że miłość ponad wszystko – to miłość fałszywa, bo zapomina o realiach życia. Bóg 
nie żąda od nas takiego rodzaju miłości. ON kocha nas za nic!

Przestańmy lękać się Boga, lecz zacznijmy kochać Go w innych! Przestańmy być sługami bożymi, 
lecz stańmy się JEGO prawą ręką. Nauczmy się rozmawiać z Bogiem jak równy z równym, jak brat 
z bratem, jak przyjaciel z przyjacielem. Bóg bezgranicznie nam zaufał, obdarzył nas wolną wolą i 
cudowną mocą współstwarzania. Odpłaćmy Mu tym samym! Powierzajmy Mu nasze radości i 
smutki, nasze żale, gniew i nienawiść do innych. ON, który jest Najczystszą Miłością, nie ukaże nas 
za szczerość, lecz ześle do pomocy swoje ŚWIATŁO. Wiedz, że szczera rozmowa z Bogiem znaczy 
więcej niż wyuczona na pamięć modlitwa.

Wielu z nas rozczarowanych Bogiem wyszukuje sobie innego i zaczyna go wielbić tak, jakby był 
tym jedynym. Jednak znalezienie nowego BOGA nie oznacza końca problemów, ponieważ problem 
tkwi w nas, a nie w BOGU.

Każdy z nas ma wolną wolę i każdy odpowiada za swoje czyny. Każdy, kto przyczynił się do 
powstania destrukcji, sam musi zniszczyć lub naprawić swoje dzieło. Nadszedł czas, abyśmy 
zrozumieli, że wiary nie należy łączyć ani z postacią, ani ze świętym obrazem. Nie budujmy 
domów na piasku, lecz na litej skale, aby żaden nowy trend nie zniweczył naszego dorobku.

Wiedz, że SERCE – to Dom Boży, WIARA – to klucz do świątyni, UFNOŚĆ – to ochrona i 
poczucie bezpieczeństwa!

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i 
modlić się, żeby się ludziom pokazać... Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, 
zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu. Ew. wg św. Mateusza, 6.5-6

Nie szukajmy więc Boga w świątyni, lecz odnajdźmy go w sobie i we wnętrzach innych. Czyż nie 
byłoby lepiej na świecie, gdybyśmy zaczęli szukać Świadomości Chrystusowej w miłości do 
bliźniego, stojącego tuż obok? Sens rozwoju duchowego zawiera się w miłości – w MIŁOŚCI 
BEZWARUNKOWEJ – w MIŁOŚCI ABSOLUTNEJ!

Jeżeli ktoś chce wnieść miłość do jakiejś religii, ma do tego pełne prawo; ale jeżeli miałby przy tym 
“sprzedać" swoją tożsamość, powinien zastanowić się nad tym aż cztery razy, bo trzy to za mało! 
Nasza tożsamość jest kluczem do naszej DUSZY i do naszych genów! Wiedz, że mistrzów od 



genetyki jest bardzo wielu na Ziemi! Są wszędzie – także w tych pozornie niewinnych gminach i 
grupach wyznaniowych. Ruch ten nie ominął także chrześcijaństwa. Zapamiętaj jedno: na tobie się 
nie skończy, przyjdzie kolej na twoją rodzinę, potem na grono przyjaciół, aż na koniec zostaniesz 
sam ze swoim pseudomistrzem. Staraj się nie szukać w życiu żadnych autorytetów, lecz kieruj się 
swoim własnym sercem. Przestrogę tę wystosował także papież Jan Paweł II, mówiąc:

Wiara i rozum służą do wyświetlania prawdy, dlatego zawsze należy się pytać: DLACZEGO?
Powinniśmy też wiedzieć, że nic nie szkodzi nam bardziej niż nasze negatywne myśli, bo to one 
zatrzaskują wrota do Świątyni Boskiej Świadomości. Wszystkie negatywne myśli wracają do nas 
jak bumerang. To samo dzieje się z pozytywnymi myślami. Nasz los zależy więc od naszych myśli. 
A zatem to nie Bóg, ale człowiek pisze sobie scenariusz swego życia, i tylko on sam może go 
zmienić. Każdy krok jest konsekwencją poprzedniego kroku. Krok raz postawiony jest 
nieodwracalny, ale każdy następny może błyskawicznie zmienić kierunek marszu. Palec Boży 
wskazuje możliwości, ale człowiek idzie ZAWSZE tam, gdzie sam zechce! Tymczasem my 
przyzwyczailiśmy się za wszystko obwiniać BOGA.

UCZUCIE A WSPÓŁCZUCIE 

WSPÓŁCZUCIE jest negatywnym uczuciem, jeżeli wiąże się z LITOŚCIĄ! Syndrom 
SAMARYTANKI to choroba. Zawsze należy pomagać bliźnim, ale NIGDY kosztem własnego 
zdrowia. Powinieneś zrozumieć, że WSPÓŁCZUCIE to nie wspólne biadolenie i osądy, lecz 
dodawanie otuchy człowiekowi, którego dotknęło nieszczęście. Jeżeli dasz się emocjonalnie 
wciągnąć w cudze tarapaty, zostaniesz wyssany z energii i w bardzo krótkim czasie sam staniesz się 
“żałosnym JA". Zawsze należy zachowywać pewien dystans do cudzych nieszczęść. Wiedz, że nic 
nie dzieje się bez przyczyny. Nieszczęście chce człowieka tylko przebudzić. Czasami nie ma innego 
sposobu. Nie znaczy to, że masz stać się zupełnie nieczuły na ludzkie krzywdy. Naucz się 
rozróżniać pomiędzy altruizmem a egocentryzmem i znajdź złoty środek. Czy rzeczywiście jesteś 
aż tak silny, aby wziąć na swoje barki cudzy ciężar?

Jeżeli chcesz kogoś naprawdę pocieszyć, nie mów mu, że jest biedny, pokrzywdzony przez los czy 
odtrącony, ale powiedz: Weź się w garść! Potrafisz! Jesteś wystarczająco silny. Spróbuj przebaczyć! 
Poddaj mu kilka przykładów większych nieszczęść niż to, które jego spotkało.

Gdy kilka lat temu umarła na raka moja 14-letnia córeczka Kasia, oznaczało to dla mnie koniec 
świata. Miałam do Boga straszny żal, że zabrał mi jedyne ukochane dziecko, ale jednocześnie 
byłam Mu wdzięczna, że położył kres jego cierpieniu. Wtedy nie miałam jeszcze pojęcia o energii, 
kalendarzu CZASU, reinkarnacji, czy życiu po śmierci. Myślałam nawet o samobójstwie, ale Bóg 
mi w tym przeszkodził, zsyłając dodatkowe problemy, przed którymi nie mogłam uciec ze względu 
na dobro rodziny. Życie okazało się dla mnie wyjątkowo okrutne, ale mimo to nigdy nie zezwoliłam 
na rodzinne biadolenie i, co najdziwniejsze, to ja musiałam podtrzymywać na duchu najbliższą 
rodzinę. Zdawałam sobie sprawę, że tysiące matek na świecie musiało przeżywać jeszcze gorsze 
tragedie niż moja, kiedy ich ukochane dziecko zginęło bez śladu lub zostało zamordowane. Moja 
rana do dziś się nie zabliźniła, ale teraz, kiedy mogę spojrzeć na życie z wyższej perspektywy, 
rozumiem sens śmierci Kasi i przynajmniej wiem, co miała do zrobienia na Ziemi. Pomógł mi w 
tym między innymi Kalendarz Majów.
Naucz się kontrolować swoje odczucia, emocje i zwracaj uwagę na wymianę. Jeśli ktoś nastawiony 
jest jedynie na konsumpcję, nie doceni twojej pomocy. Zaangażujesz swoje serce, czas i nie 
dostaniesz nic w zamian – nawet uśmiechu. Pojawi się natomiast niechęć i rozczarowanie.

Jak wobec tego pomagać ludziom nieszczęśliwym? Jak do nich podejść i od czego zacząć?

Jeżeli ktoś wciąż skarży się w twojej obecności, że bardzo mało zarabia lub ma niską rentę i po 
zapłaceniu czynszu z ledwością starcza mu na życie, to zamiast razem narzekać na rząd i polityków, 
zapytaj go, czy wolałby mieszkać w schronisku dla bezdomnych albo czy zamieniłby swój los z 
głodującymi dziećmi w Afryce?



Jeżeli ktoś powie ci, że czuje się okropnie samotny, opuszczony i zaniedbany przez dzieci, zapytaj 
go, dlaczego ich nie odwiedza? Potem zadaj mu następne pytanie: czy wolałby mieszkać kątem u 
dzieci, znosić hałasowanie wnuków, telewizję do późna w nocy, głośną muzykę i ustawiczny ruch 
w domu? Czy byłby wtedy szczęśliwy?

Dzięki takiej postawie sam nauczysz się cieszyć z tego, co masz i przy okazji zaszczepisz radość w 
innych. Pomożesz też Matce-Ziemi oczyszczać jej planetarną aurę.

SEKS – PŁEĆ
SEKSUALNOŚĆ 

Jeżeli obok pieczęci znajdziesz hasło: ENERGIA KUNDALINI, SEKS, SEKSUALNOŚĆ, PŁEĆ, 
powinieneś się zastanowić, jaki jest twój stosunek do płci własnej i do płci przeciwnej.

Jeżeli jesteś kobietą, odpowiedz sobie na pytanie, czy czujesz się TYLKO KOBIETĄ, czy AŻ 
KOBIETĄ, czy jesteś słabą, zdominowaną przez partnera niewiastą, czy też uważasz, że z racji 
twojej płci mężczyźni powinni cię nosić na rękach? A może starasz się górować nad partnerem i 
wszędzie manifestujesz swoją niezależność? Wiedz, że taką postawą zagłuszasz tylko głębokie 
kompleksy, które w rzeczywistości wypisane masz na czole i najprawdopodobniej wcale o tym nie 
wiesz!

Z czym kojarzy ci się seks: z przyjemnością, bólem czy grzechem? Jak wygląda twoje współżycie 
seksualne? Czy podporządkowujesz się woli partnera ze strachu, aby go nie stracić, czy też dbasz o 
obopólne zadowolenie? A może udajesz szczęśliwą, by sprawić mu przyjemność? Wiedz, że 
wszystko to, co drażni cię u partnera, jest odbiciem twoich własnych wad i słabości, i wcale nie 
musi oznaczać, że twój partner jest zły, tylko że ty zgadzasz się na takie, a nie inne traktowanie. 
Zastanów się, czego właściwie oczekujesz od mężczyzn i jaki jest twój ideał? Gdyby twój partner 
życiowy spełniał wszystkie twoje oczekiwania, to czy będąc na jego miejscu, byłabyś szczęśliwym 
mężczyzną? Wiedz, że w każdym związku powinna panować równowaga!

Jeżeli jesteś mężczyzną, zastanów się, jaki jest twój stosunek do kobiet i jak wygląda twoja 
zmysłowość seksualna. Czy dbasz o zadowolenie partnerki, czy też jest ci to zupełnie obojętne? Z 
czym kojarzy ci się stuprocentowy mężczyzna: czy tylko z silnymi bicepsami, czy też widzisz w 
nim coś głębszego?

Czy idealna kobieta, to według ciebie: pełnoprawna partnerka, czy też dobra kochanka, posłuszna 
żona, pracowita gosposia i troskliwa matka? Teraz stań przed lustrem, spójrz sobie prosto w oczy i  
odpowiedz szczerze, które z tych idealnych cech ty sam posiadasz? Czy aktywnie uczestniczysz w 
życiu rodzinnym, czy razem wychowujecie wasze dzieci, czy wspólnie zarządzacie finansami, czy 
bez szemrania zmywasz naczynia, czy też twoja rola ogranicza się do zarabiania pieniędzy, a całą 
resztę zwalasz na partnerkę? Jeżeli uważasz, że pranie, prasowanie, sprzątanie, gotowanie, zakupy 
– to typowo babskie zajęcia, zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, że jesteś twoją idealną 
kobietą. Co czujesz? Czy jesteś szczęśliwy w jej roli? Wiedz, że takie samo serce – serce, które czuje 
– masz nie tylko ty, ale i twoja partnerka życiowa!

SCHEMAT NARODZIN 

CHARAKTERYSTYKA NARODZIN 

NARODZINY są momentem, w którym nowonarodzony człowiek – taki jak ty i ja – wiąże się z 
dominującą w tym dniu jakością Energii. Przez całe swoje życie będziemy więc nosicielami 
jednego ściśle określonego jej aspektu. Nasuwa się pytanie: Czy był to tylko przypadek, że 
zostaliśmy wyposażeni akurat w taki kin Energii, czy też sami wyszukaliśmy sobie ten moment? Tak, 
TY go sobie wyszukałeś!
A dlaczego? Ponieważ było to karmiczną koniecznością. Dotyczy to szczególnie tych “młodszych" 
spośród nas, którzy dobrowolnie chcieli pracować z konkretną Energią albo też zobowiązali się 



uzdrowić pewne, obciążone w tym polu, treści. Nie będziemy przypatrywać się tutaj 
embrionalnemu cyklowi rozwoju, lecz całą uwagę skupimy na dniu narodzin i na energetycznym 
cyklu tego najważniejszego dnia w życiu.

W tym miejscu musisz dobrze zrozumieć jedną bardzo istotną rzecz: w dniu narodzin zostajesz 
przypisany do jednej, ściśle zdefiniowanej szkoły, której uczniem będziesz przez całe swoje życie. 
Na Ziemi stajesz się fizycznym biegunem określonego aspektu Energii, podczas gdy twój drugi 
bliźniaczy biegun – twoja esencja duchowa – porusza się w czwartym wymiarze. Twoje życie 
przypomina kalejdoskop – lustrzane odbicia ewokują równolegle uporządkowane obrazy.

WPŁYW PIECZĘCI NARODZIN NA INDYWIDUALNY BIEG ŻYCIA
Ponieważ CZAS uporządkowany jest energetycznie, każdy dzień wnosi do ziemskiego pola ściśle 
określoną wibrację. Energia dnia – zakodowana w jednym z 260 kinów TZOLKIN – co 260 dni 
odgrywa pierwszoplanową rolę na Ziemi. W dniu narodzin dominująca Energia “wtłaczana" jest w 
Świetlane Ciało człowieka, które, będąc absolutnie niezniszczalne, chroni naszą świetlaną, 
wzorcową “kopię". Świetlane Ciało, zwane też ciałem spirytualnym lub solarnym, to Wyższe Ciało 
Mentalne człowieka. Egzystuje ono w piątym wymiarze, czyli w wymiarze Świadomości 
Chrystusowej. Natomiast Niższe Ciało Mentalne operuje w wymiarze czwartym, czyli w wymiarze 
treści energetycznych, programów duchowych, światów iluzji i astralnych myślokształtów.

Pierwsze 20 lat życia służy przygotowaniu kompletnej sceny inkarnacyjnej. Niezmiernie istotny i 
chyba najważniejszy jest tu bezpośredni wpływ kręgów społecznych (rodzina, ród, opiekunowie). 
Największe znaczenie ma tutaj pierwsze zetknięcie z karmicznie uwarunkowanym środowiskiem. 
Choć większość z nas nie ma o tym pojęcia, ogromny wpływ na fazę wdrażania do życia wywierają 
światy astralne, tzw. złudne pola lub światy emocjonalno-mentalne, stworzone przez emocje i myśli 
ludzi, żyjących wcześniej w tym domu, mieście, regionie czy kulturze. Ich energia promieniuje na 
wszystkie osoby mieszkające w tym miejscu. Często mówi się: ten dom ma swoją historią, ale nie 
chodzi tu o duchy straszące po nocach, lecz o określoną wibrację środowiska. Pamiętajmy, że dusza 
ludzka celowo wybrała sobie to właśnie miejsce, takich rodziców i taką kulturę, ponieważ w tych 
warunkach będzie miała najkorzystniejsze możliwości rozwoju. W rzeczywistości ścieżkę życia 
dziecka wyznaczają powiązania karmiczne, światy astralne zaś wnoszą podstawowe esencjonalne 
treści do środowiska, w którym będzie ono wzrastać.

Świetlane Ciało jest dla nowo narodzonego człowieka najcenniejszym wyposażeniem na drogę, 
choć w pierwszych latach życia pozostaje nieco w tyle i nie ma większego znaczenia przy jego 
kształtowaniu. W miarę upływu lat wiodącą rolę na materialnej scenie życia przejmuje operatywne 
EGO, a duchowy aspekt inkarnacji okrywa się woalem zapomnienia. “Przygaszone" Świetlane 
Ciało noworodka w czwartym roku życia usuwa się na drugi plan, pozostawiając EGO-
świadomości dziecka wolne pole do “zabaw". W latach dzieciństwa i wczesnej młodości – 
adekwatnie do aspektu narodzin – proces rozwoju kompletuje niezbędne “narzędzia", aby później z 
ich pomocą móc wypełnić zadania wybrane przez duszę. Scena życia dziecka ma pomóc jego 
młodemu, niedoświadczonemu EGO w ukształtowaniu Niższego Ja, które jest podstawowym 
wymogiem do późniejszej integracji aspektów spirytualnych. Tylko dzięki rozdwojeniu jaźni można 
zdobyć doświadczenie życiowe. Rozdwojeniu sprzyja świat polaryzacji – świat ziemskich 
biegunów, świat “niesprawiedliwości", zaprzeczeń i wyzwań. Jak dalece rozprzestrzeni się ludzka 
indywidualność i w jakim stopniu oddali się od świetlanego bieguna, w takiej samej mierze trzeba 
ją będzie później przyciągać, chcąc doświadczyć swojej całości. W tym tkwi największy problem i 
wyzwanie ludzkości.

Indywidualne i zbiorowe normy wartościowania zjawisk wynikają ze sposobu postrzegania 
biegunowej rzeczywistości. Indywidualne pola świadomości (subiektywne światopoglądy) mają z 
reguły bardzo zawężone pole widzenia, ponieważ najczęściej biorą pod uwagę tylko dobro własne i 
korzyści osobiste. Z tego względu reaktywacja świetlanego bieguna jest znacznie utrudniona lub 
całkowicie niemożliwa. W związku z tym do ludzkiego życia wkracza coraz silniejsze pole napięć. 
Zamiast przybliżać się do celu, wciąż oddalamy się od przeznaczenia. Następstwem tego są 



zastępcze programy wyrównawcze (drogi okrężne, zrządzenia losu, katastrofy, choroby, radykalne 
zmiany), które – mimo iż bardzo często nabierają rozmiarów masowych lub pokazują wiele 
groźnych twarzy – naprowadzają ludzi do celu.

Między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia wzrasta nacisk ze strony Świetlanego Ciała – 
odsuniętego przecież na bok tylko przejściowo. Od trzydziestego roku rozpoczyna się 
przygotowywanie drogi jego powrotu. W efekcie dochodzi do coraz silniejszych napięć pomiędzy 
priorytetami EGO a treściami spirytualnymi.

W idealnym przypadku Wyższe Ciało Mentalne mogłoby bardzo łagodnie wymazać stare EGO-
programy. Najczęściej dzieje się jednak inaczej. Stara, egocentryczna świadomość nie chce ustąpić 
miejsca nowej i konsekwentnie odrzuca wszelkie naciski Świetlanego Ciała. W ten sposób, za 
sprawą ludzkiego uporu, programowane są wszystkie znane nam formy krachu, które na koniec 
znajdują ujście w głębokiej frustracji. Jeżeli proces nauki nie zostanie przedwcześnie przerwany, w 
tym miejscu każdy człowiek może znaleźć optymalne wyjście z impasu, tylko musi chcieć szeroko 
otworzyć oczy!

CO ROZGRYWA SIĘ NA SCENIE ENERGETYCZNEJ?
Ponieważ zmienność pola Energii wynika ze wspólnej gry indywidualnej EGO-świadomości z 
neutralnymi świetlanymi polami, w konsekwencji dochodzi do “wyprodukowania" 
wysokojakościowej Energii Światła albo niskowibrującej Energii Cienia. Spolaryzowana EGO-
świadomość bardzo szybko może przekształcić potencjalne skarby we wzorce cienia. Wynikłe z 
tego konsekwencje dają o sobie znać w późniejszym biegu życia. Wywołują one zrządzenia losu, 
które my odbieramy jako przeznaczenie. Tak więc nie kto inny, lecz my sami kreślimy swoją 
przyszłość. Im bardziej naturalne są feedback-produkty, tym silniejsze jest pole promieniowania 
dorosłego człowieka.

Potencjał dwubiegunowego wzorca narodzin, towarzysząc człowiekowi przez całe ziemskie życie, 
wywiera ogromny wpływ na jego osobowość. Pamiętajmy jednak, że nie jest to wzorzec statyczny, 
lecz permanentnie zmieniający się obraz osobowości. Mieszanina składająca się ze wzorców cienia 
i świetlanych skarbów stwarza indywidualne pole Energii, zwane przez nas ciałem przyczynowym. 
Obraz osobowości człowieka zarejestrowany w ciele przyczynowym jest tylko chwilowym ujęciem 
– chwilową kombinacją ŚWIATŁA i CIENIA, ukazującą aktualny stan duszy ludzkiej. W związku z 
tym mówi się o tak zwanym aspekcie narodzin (dary na starcie) i aspekcie życia (świadomy wybór).

Zrozumienie obu aspektów przysłuży się do określenia aktualnej pozycji – do rozpoznania, jak 
dalece tkwimy we wzorcach cienia lub w jakiej mierze odzwierciedlamy wzorce światła. Pod tym 
kątem należy rozpatrywać galaktyczną metrykę urodzenia. Interpretacja biegunów cienia i światła  
(zamieszczona w części Klucz do kalendarza) nie służy do oceny wartości człowieka czy też 
kwalifikacji jego cech według pojęć złe lub dobre! Jedynym jej celem jest ukazanie, na jakim 
dominującym wzorcu opiera się nasze przeznaczenie!

Praca z Kalendarzem Majów odsłania nam wiele możliwości współpracy z Energią wzorca 
narodzin. Ponieważ CZAS wgrywa informacje od zewnątrz za pośrednictwem różnych wydarzeń, 
zrozumienie siły działania Energii narodzin w świetle upływu czasu jest wyjątkowo ważne dla 
naszego rozwoju. Kin narodzin pojawia się w kalendarzu co 260 dni. W tych dniach należałoby 
zwrócić szczególną uwagę na stan emocjonalny, reakcje na ludzi i pozorne zbiegi okoliczności. W 
ten sposób dowiemy się, jak duże zrobiliśmy postępy i co jeszcze jest do zrobienia.

WPŁYW TONU NARODZIN NA INDYWIDUALNY BIEG ŻYCIA
W przeciwieństwie do pieczęci galaktyczno-solarnych, pokazujących esencjonalną treść wzorca 
narodzin, tony stwórcze stanowią dynamiczną siłę, odpowiedzialną za wyłanianie obrazów. 
Trzynaście tonów, nawiązując do wzorca przeznaczenia (pieczęć), odsłania horyzont inkarnacyjny, 
na którego tle obraz osobowości modyfikuje się przez całe ziemskie życie. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, że żaden TON nie jest lepszy od drugiego. Chodzi tu jedynie o zróżnicowaną siłę 



działania, dzięki której wyłaniają się sytuacje dostarczające cennych wskazówek, dotyczących cech 
charakteru.

Interpretując metrykę urodzenia, powinieneś pamiętać, że każda pieczęć i każdy ton, ma biegun 
światła i biegun cienia, których nie należy rozumieć jako zły i dobry, pozytywny i negatywny,  
właściwy i niewłaściwy. Zarówno wzorzec światła jak i wzorzec cienia są w swej wymowie 
absolutnie neutralne! Świat polaryzacji – świat biegunów sprzeczności – stwarza ci maksymalną 
scenę do działań.

Pamiętaj, że jesteś świetlaną istotą, ale siła promieniowania twojej aury zależy od poziomu 
świadomości. Twój indywidualny światopogląd natychmiast nakłada się na świetlany potencjał 
duszy i albo go przesłania, albo się z nim pokrywa. Jeżeli spostrzeżesz, że utkwiłeś na biegunie  
cienia, nie rób sobie wyrzutów, lecz wybierz inną, przyjemniejszą drogę wzrastania! Zmień swoje 
myśli, sposób bycia i nastawienie do ludzi! Popełnianie błędów należy do naszego przeznaczenia. 
Bez tego nie byłoby nauki w ziemskiej szkole życia.

JAK WYZNACZYĆ KIN NARODZIN? 

Kin narodzin ustalisz przy pomocy tabeli wartości kino w, zamieszczonej w części Klucz do 
kalendarza, w rozdziale Księga kinów.
JAK KORZYSTAĆ Z TABELI WARTOŚCI KINÓW?
Najpierw odszukaj interesujący cię rok i miesiąc oraz ich wspólną wartość liczbową, a następnie 
dodaj do tej liczby dzień urodzenia. Otrzymana wartość będzie KINEM dnia urodzenia.

PRZYKŁAD:

ur. 13.10.1979 ----> październik 1979 = 40 ----> 40 + 13 = KIN 53
ur. 20.01.1947 ----> styczeń 1947 = 47 ----> 47 + 20 = KIN 67

ur. 17.03.1918 ----> marzec 1918= 181 ----> 181+ 17 = KIN 198
ur. 22.04.1958 ----> kwiecień 1958 = 252 ----> 252 + 22 = 274 ----> 274 – 260 = KIN 14 

UWAGA: Maksymalna wartość kinu wynosi 260! Od wartości wyższych należy odjąć 260. Różnica 
wskaże kin narodzin. Zobacz ostatni przykład!

Teraz, kiedy znasz już wartość kinu narodzin, odszukaj tę liczbę w Księdze Kinów, aby poznać 
nazwę. Resztę wyjaśni ci pieczęć i ton, stojące obok tego kinu. Ich opis znajdziesz w rozdziale 
Dwadzieścia pieczęci (cz. II). Pieczęć i ton objawią ci obszary, w których będziesz miał wiele do 
zrobienia. Tam poznasz też swoje zalety, słabości i wady, nad którymi powinieneś popracować. Nie 
wyciągaj pochopnych wniosków. Poczekaj, aż poznasz dalszą część metryki urodzenia.

Pamiętaj, że w Kalendarzu Majów nie ma żadnego najważniejszego ani najmniej znaczącego 
symbolu. Są to jedynie ZADANIA i ENERGIE – bardzo zróżnicowane pod względem treści, ale 
jednakowo ważne – każda w odpowiednim czasie, na odpowiednim etapie rozwoju i w 
odpowiednim miejscu!

I tak:

Inkarnacja w symbolu pieczęci pierwszej wcale nie oznacza, że osoba ta jest mniej dojrzała 
duchowo od drugiej, inkarnującej się w symbolu pieczęci dwudziestej. W procesie reinkarnacji 
każdy z nas wielokrotnie przerabia programy dwudziestu pieczęci. Nigdy nie wiadomo, który raz 
jesteśmy na Ziemi, którą podejmujemy już próbę i które jest to podejście. Po każdym zdanym 
egzaminie wzrasta stopień trudności i z reguły my sami podwyższamy sobie poprzeczkę. 
Przykładowo i w wielkim uproszczeniu – osoba urodzona w pieczęci pierwszej mogła teoretycznie 
inkarnować się pierwszy raz, dwudziesty pierwszy, czterdziesty pierwszy, pięćdziesiąty czy 
sześćdziesiąty piąty w przypadku kilku podejść, sto pierwszy, dwieście pierwszy, a osoba urodzona 
w pieczęci dwudziestej – dwudziesty raz, czterdziesty, pięćdziesiąty czy sześćdziesiąty piąty w 
przypadku kilku podejść, sto dwudziesty, dwusetny itd.



Choć każdy z nas przypisany jest do jednego z 260 wzorców przeznaczenia, życie każdego 
przebiega zupełnie inaczej ze względu na warunki i środowisko, w jakich się rozwija. Osoby z tym 
samym kinem narodzin mają do przerobienia identyczny program nauki, jednak każda z nich będzie 
go realizować w innych okolicznościach i na innym poziomie świadomości. Jedna może mieć tytuł 
naukowy, inna nie ukończy szkoły podstawowej, jedna mieszka w pałacu, druga w slumsach; jedną 
otacza miłość rodziców, druga wychowuje się w domu dziecka. Osoby te różni status społeczny, 
poziom wykształcenia, stan majątkowy, jednak bez względu na warunki zewnętrzne każda z nich 
spotka się w życiu z problemami o tym samym stopniu trudności.

OBJAŚNIENIA DO KSIĘGI KINÓW
PRZYKŁAD:

Johann Kossner – ur. 20 stycznia 1947 roku.

 
SCHEMAT NARODZIN 

DO CZEGO SŁUŻY GALAKTYCZNA METRYKA URODZENIA?
GALAKTYCZNA METRYKA URODZENIA odsłania nam cele i zadania w życiu, ukazuje 
obszary przyszłych działań oraz objawia dary i siły, jakie będą nas wspierać na całej ziemskiej 
drodze.

Metryka urodzenia objawi ci, skąd przyszedłeś i po co tu jesteś. Na starcie dostajesz do ręki plany,  
scenariusz pisze ci życie, natomiast strategię działań obierasz ty sam! Wytłumaczymy to na 
konkretnym przykładzie, wyróżniając w tekście niektóre terminy. Spróbuj równolegle nanosić 
własne dane.

UWAGA: Na płycie kompaktowej przygotowaliśmy program komputerowy do obliczania i 
wydruku w pełnym kolorze 260 wzorów kinów narodzin i kinów dnia.

GALAKTYCZNA METRYKA URODZENIA Johann Kossner – ur. 20.1.1947



UWAGA: W polu B zero oznacza pierwszy rok życia.

OSOBISTA METRYKA URODZENIA 

Wpisz swoje dane w rubryce "Program życia" oraz nanieś odpowiednią pieczęć, ton i falę narodzin 
w polu C. Wzory tonów i pieczęci znajdziesz na końcu książki.



 
* 

POLE A: ASPEKT NARODZIN:
KOD PRZEZNACZENIA

KOLUMNA PIERWSZA: TRZYNAŚCIE TONÓW = TRZYNAŚCIE DNI FALI
Trzynaście tonów wyznacza długość fali, w której się urodziłeś. Każdy ton pełni ściśle określoną 
funkcję, którą powinieneś odnieść do siebie.

Ton 
przyciąga tematykę (sfera duchowa)
[+] zdolności organizacyjne, siła ducha, siła koncentracji
[-] wykorzystywanie słabszych, chęć kontrolowania, ospałość, lenistwo

Ton polaryzuje wyzwanie, wnosi temat do życia (sfera fizyczna)



[+] odwaga w działaniu, siła ducha, mocne nerwy
[-] konfliktowość, nadpobudliwość, rozterki duchowe, skłonność do nałogów

Ton 
wprowadza ruch (sfera emocjonalna)
[+] zapał, werwa, przedsiębiorczość, temperament
[-] chęć imponowania, nadaktywność, brawura, przesada, uleganie presji

Ton 

wyznacza ostateczny cel (sfera mentalna)
[+] rezolutność, mądrość, doświadczenie życiowe, skromność, pozytywny wpływ na 
ludzi
[-] przemądrzałość, poczucie wyższości, przecena rozumu, przedwczesne wnioski, 
duma

Ton 
ukierunkowuje działania, naprowadza na cel (sfera duchowa)
[+] rola przywódcza, autorytet, siła wewnętrzna, człowiek czynu
[-] poza, postawa macho, nadużywanie władzy, karierowiczostwo, brak stabilności

Ton 

równoważy przebieg działań, wprowadza ewentualne poprawki do planu (sfera 
fizyczna)
[+] zdolność koncentracji na celu, silna wola, cierpliwość, opanowanie
[-] nietolerancja, nieprzystępność, fanatyzm, opór przed zmianą, zakała towarzystwa

Ton 

wprowadza współbrzmienie, pobudza do działania (sfera emocjonalna)
[+] wysokie uwrażliwienie, subtelność, towarzyskość, zdolność perswazji
[-] skłonność do popadania w panikę, depresja, zgorzkniałość, pesymizm, przekora, 
osądy

Ton 
harmonizuje bieg wydarzeń, usuwa ogniska zapalne (sfera mentalna)
[+] siła przebicia, pracowitość, opanowanie, dyplomacja
[-] bezduszność, oschłość, brak uczuć, chęć manipulacji innymi, brutalność

Ton 
urzeczywistnia zamiary, uwidocznia zarys (sfera duchowa)
[+] inspiracja, intuicja, genialność, rezolutność
[-] zarozumialstwo, arogancja, opryskliwość, porywczość, lekkomyślność, niestałość

Ton 
manifestuje cel, udoskonala wyniki (sfera fizyczna)
[+] stanowczość, pracowitość, dociekliwość, motywacja do działań, ciekawość świata
[-] upór, skąpstwo, zachłanność, egoizm, zaślepienie, brak współczucia

Ton 
usuwa napięcia, porządkuje teren (sfera emocjonalna)
[+] postępowość, patrzenie w przyszłość, zgodność, puszczanie uraz
[-] drobiazgowość, pamiętliwość, brak stabilności, zagubienie, bałaganiarstwo, straty

Ton 
ukazuje panoramę działań, zachęca do współpracy i pojednania (sfera mentalna)
[+] analityczny rozum, spostrzegawczość, wprawne oko, bezstronność, uczciwość
[-] manipulacja innymi, lekceważenie niebezpieczeństw, zniechęcenie

Ton 

podsumowuje, dokonuje przekształceń (sfera duchowa)
[+] wysokie atuty, spostrzegawczość, rozsądek, doskonałość
[-] egocentryzm, zarozumiałość, niepewność, chwiejność, brak poczucia 
bezpieczeństwa

TON narodzin określa zakres czynności oraz twoją rolę w procesie usuwania defektów, 
uzupełniania luk i podnoszenia poziomu świadomości zbiorowej. TON narodzin pokazuje ci, jakie 
cechy charakteru są twoją mocną stroną, a jakie słabą. Zaznacz krzyżykiem ton, w którym się 
urodziłeś.

INFORMACJE DLA JOHANNA

Johann urodził się w drugim dniu fali – w aspekcie Biegunowego tonu, którego rola 
polega na wnoszeniu treści duchowych do świata fizycznego. Życie Johanna będzie 



więc oscylować pomiędzy biegunem strachu a biegunem miłości. Los rzuci mu wiele 
wyzwań, odsłoni liczne konflikty, skonfrontuje z fałszem, niesprawiedliwością i  
największymi sprzecznościami. Polaryzacja ukaże mu wiele twarzy iluzji i jednocześnie 
jego własne oblicza. Johann nie raz dozna poczucia rozdwojenia jaźni, stoczy niejedną 
walkę wewnętrzną i niewykluczone, że przejściowo zniechęci się do działań. W 
rzeczywistości wszystkie sprzeczne sytuacje będą współpracować ze sobą niczym 
sprzymierzeńcy! Dzięki doświadczeniom zbieranym na własnej skórze dostanie od losu 
szansę zgłębienia pola ziemskich napięć i odnalezienia swojego miejsca w świecie.  
Kiedy rozpozna wyższą prawdę, przystąpi do pracy nad sobą, spojrzy strachowi prosto 
w oczy i śmiało stawi czoła wyzwaniom rzucanym mu przez życie. W ten sposób zacznie 
stwarzać urodzajny grunt dla rozwoju zdrowej, spirytualnej świadomości.
Zawsze, kiedy w kalendarzu pojawi się Biegunowy ton, Johann będzie zapraszany na 
scenę, ponieważ z tą Energią powiązany jest osobiście. W tych dniach może też 
wyczuwać duże napięcie nerwowe.

WSKAZÓWKA: Dokładny opis siły oddziaływania tonów znajdziesz w rozdziale Trzynaście tonów 
(cz. II).

KOLUMNA DRUGA: TRZYNAŚCIE PIECZĘCI = OKRES FALI
Kolumna druga przedstawia trzynaście pieczęci przynależnych do fali narodzin. Teraz nanieś 
pieczęcie należące do twojej fali.
PIECZĘĆ obok TONU , definiując cel fali, wyznacza obszar działań dla pozostałych 
pieczęci. Natomiast PIECZĘĆ NARODZIN określa dziedzinę, w jakiej będziesz realizować program 
fali i jednocześnie program swojego przeznaczenia. To, co osiągniesz na własnym podwórku, 
będzie miało ogromny wpływ na uzdrowienie większej całości. Ty przesądzasz o powodzeniu całej 
akcji. PIECZĘĆ NARODZIN ukaże ci poligon osobistych działań, da do ręki mapy terenu, 
podpowie, gdzie tkwią zasadzki i gdzie skrywają się skarby, jakie gwiazdy wsunęły ci do kołyski. 
Pamiętaj, że jesteś minimalną cząstką Całości, ale cząstką największej wagi!

INFORMACJE DLA JOHANNA

Johann urodził się w szóstym okresie fali – w Fali Białego Łącznika, w znaku 
Niebieskiej Ręki. Celem Fali Łącznika jest dokonywanie przemian przez odsuwanie 
STAREGO i robienie miejsca na NOWE. W tym spektrum będzie się obracać życie 
Johanna, z tą płaszczyzną będą wiązać się jego wzloty, upadki i problemy. Szósta fala 
dysponuje Silą Śmierci, czyli siłą zdolną do wprowadzania radykalnych zmian.

Aby mógł on podołać wyzwaniom, dostał do pomocy Silę Dokonania i Siłę Uzdrowienia 
Niebieskiej Ręki. Chcąc coś uzdrowić, trzeba najpierw wiedzieć, co i jak chce się 
uzdrawiać. Celem poszukiwań będzie zgłębienie jednej, dowolnie wybranej dziedziny po 
to, aby znaleźć skuteczne metody zwalczania ognisk zapalnych w życiu. Dzięki zdobytej 
mądrości Johann uwolni się od dramatów życiowych i przeszłości, naprawi błędy 
młodości, zacznie żyć od nowa, realnie patrząc na świat i ludzi. Rozterki i  
rozczarowania przestaną spędzać mu sen z powiek. Odtąd nie będzie mógł żyć bez 
pracy i czynnych działań. Wielka ciekawość i głód wiedzy nie pozwolą mu zatrzymać się 
w miejscu. Johann ma duże szansę stać się człowiekiem sukcesu.

WSKAZÓWKA: Dokładny opis kodu pieczęci narodzin znajdziesz w części II w rozdziale 
Dwadzieścia pieczęci, natomiast ogólny zarys programu przeznaczenia odnajdziesz w rozdziale 
Okresy fal, obok interesującego cię numeru kinu dnia. Zebrane informacje staraj się odnosić do 
konkretnych wydarzeń w twoim życiu. Bardzo pomocne okazują się również tabele zamieszczone 
w rozdziale TZOLKIN – Indeks pieczęci i tonów.



NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ?
Podczas interpretacji metryki urodzenia najwięcej trudności przysparza wszechstronność 
tłumaczenia symboli. Bardzo często, choć całkiem nieświadomie, skłaniamy się ku błędnej 
interpretacji upersonifikowanych pieczęci i alegorycznych znaków ze świata zwierząt.

Wyjaśniamy, że pieczęć Żółty Człowiek nie ma nic wspólnego z homo sapiens, Żółty Wojownik nie 
każe ci walczyć, Biały Mag nie mówi, że jesteś czarnoksiężnikiem, Biały Pies nie wróży, że 
będziesz traktowany jak zwierzę, podobnie jak Żółte Słońce czy Czerwony Księżyc nie odnoszą się 
do ciał niebieskich. Skojarzenia te nasuwają się automatycznie, więc miej to na uwadze.

KOLUMNA TRZECIA: PRZEWODNIK (mniejsza pieczęć)
Mniejsze pieczęcie przedstawiają Energie wiodące, czyli PRZEWODNIKÓW kinu narodzin.
PRZEWODNIK kinu narodzin jest twoim opiekunem, doradcą i stróżem przez całe ziemskie życie. 
Energia przewodnika płynie prosto ze Źródła, dlatego ma on nieograniczoną siłę działania. Jego 
zadaniem jest czuwanie nad realizacją programu przeznaczenia, wspieranie w trudnych chwilach, 
ustawianie drogowskazów i naprowadzanie na drogę do celu.

Pieczęci PRZEWODNIKA zawsze towarzyszy ton pierwszy, co oznacza, że jest on jednocześnie 
“szefem" fali. Zawsze, kiedy w kalendarzu pojawi się fala przewodnika, będzie miał on do 
przekazania wiele osobistych informacji. Do tego tematu powrócimy w rozdziale Sieć powiązań.
PRZEWODNIKA znajdziesz w Księdze kinów w krzyżu powiązań. Stoi on zawsze nad kinem 
centralnym.

INFORMACJE DLA JOHANNA

Przewodnikiem kinu 67 jest Niebieski Wicher – kin 79 (pole A, kolumna III, pozycja 2).

Niebieski Wicher, niosąc ze sobą najwyższy aspekt Siły Regeneracji, dodaje Johannowi 
odwagi do zrobienia pierwszego kroku w kierunku samoodnowy. Niebieski Wicher 
uruchamia proces transformacji, a więc pomaga dokonać zmian w sposobie patrzenia 
na życie pod wpływem bodźców przychodzących z zewnątrz. W zależności od tego, jak 
Johann podejdzie do zmian, tak będzie przebiegać jego odnowa wewnętrzna. Siła 
oddziaływania przewodnika jest niezwykle konsekwentna.

Jeżeli Johann będzie się upierać przy starych nawykach, wzbraniać przed zmianą, 
popadać w konflikt z otoczeniem, Energia Niebieskiego Wichru i tak uruchomi proces 
przemian, tylko że zrobi to w sposób bardziej dramatyczny.

Zwróć uwagę na podobieństwo oddziaływania sił: Silą Uzdrowienia (kin narodzin), Silą 
Śmierci – Silą Przemian (fala narodzin) i Silą Odnowy (przewodnik).

W każdej fali trzy przynależne do niej pieczęcie – w dniach: pierwszym ( ), szóstym ( ) i 
jedenastym ( ) – są wiedzione przez własną siłę. Siła oddziaływania pieczęci jest w tych 
dniach podwojona i wyjątkowo znacząca, ponieważ obie Energie – Energia przewodnika i Energia 
dnia – wibrują na tej samej częstotliwości.

WSKAZÓWKA: Zapoznaj się z siłą oddziaływania pieczęci przewodnika i odnieś ją do siły 
pieczęci narodzin oraz fali narodzin.

POLE 
B:

ASPEKT ŻYCIA:
RODZINA SOLARNA – KINY ROKU – CZTEROLETNIE CYKLE ŻYCIA – 

KOD ŻYCIA



Z uwagi na prawidłowości obowiązujące we Wszechświecie przebieg życia podzielony jest na 
czteroletnie cykle, zdefiniowane pod kątem zadań inkarnacyjnych. Czteroletni cykl wynika z 
powiązania 365-dniowego cyklu słonecznego roku z 260-dniowym cyklem życia. Ponieważ 
TZOLKIN utkany jest z 20 kodów archetypowych, pomiędzy które wplecionych jest 13 wzorców 
tonów, w odniesieniu do dnia narodzin tylko cztery archetypy pieczęci, zwane rodziną solarną 
pojawiają się w kalendarzu w dniu urodzin (zob. pole B). One to, definiując program roku, 
odgrywają pierwszoplanową rolę w życiu.

W czasie piątego przebiegu czteroletniego cyklu (od 17 do 20 roku życia) zostaje ukończone 
“wgrywanie" ostatecznego programu przeznaczenia. Od tej pory każdy czteroletni cykl ustawicznie 
podnosi stopień wibracji w indywidualnych sferach życia (duchowej, fizycznej, emocjonalnej i 
mentalnej). W następstwie tego coraz bardziej uwidocznia się zainicjowany w pierwszym roku 
życia program osobisty, jak również obraz osobowości, wypracowywany przez pierwsze cztery lata. 
Cztery pieczęcie rodziny solarnej mają dominujące znaczenie, ponieważ odzwierciedlają przebieg 
rozwoju i jednocześnie stan aktualny.

Kiny rodziny solarnej razem wzięte odpowiadają 52 programom 52 lat życia. Każdy z nich 
nawiązuje do jednego, ściśle określonego roku życia.

JAK ZNALEŹĆ SWOJĄ RODZINĘ SOLARNĄ?
Rodziną solarną ustalisz przy pomocy tabeli wartości kinów, na podstawie pieczęci w dniu narodzin 
w ciągu pierwszych czterech lat życia. Pierwszą pieczęć już znasz. Jest nią pieczęć kinu narodzin.

PRZYKŁAD:

Johann ur. 20.01.1947

1. pieczęć 20.01.1947 ----> KIN 67 ----> Niebieska Ręka 2 

2. pieczęć 20.01.1948 ----> KIN 172 ----> Żółty Człowiek 3

3. pieczęć 20.01.1949 ----> KIN 17 ----> Czerwona Ziemia 4

4. pieczęć 20.01.1950 ----> KIN 122 ----> Biały Wiatr 5 

|
|----> RODZINA SOLARNA
| 

Pieczęcie rodziny solarnej będą występować w tej kolejności aż do końca życia Johanna.
Co roku pojawiać się będzie nowy ton, następny w kolejności.

Z pieczęciami rodziny solarnej masz o wiele więcej wspólnego, niż mógłbyś się spodziewać. Co 
roku w dniu urodzin wślizgujesz się w jedną z nich, aby wypełnić jej program, a potem znowu 
powracasz do własnej. W ten sposób możesz zdefiniować swoje zadania na każdy rok życia w 52-
letnim cyklu – każdy rok przeszły i każdy rok przyszły. Kin narodzin – twój czterowymiarowy 
IDENTYFIKATOR – towarzyszy ci przez całą ziemską inkarnację. W pierwszym i w 
pięćdziesiątym trzecim roku życia jest on identyczny i zarazem dominujący. Potem uaktywnia 
się dopiero w wieku 104 lat. Kto wie?...
Wszystkie cykle życia wyznaczone przez rodzinę solarną biegną zawsze tymi samymi torami, ale 
każdy następny podwyższa nieco poprzeczkę. Za chwilę dowiesz się, jak funkcjonuje ich bieg w 
CZASIE.

W każdym nowym roku – w dniu urodzin – przyodziewasz nowe szaty! Charakter narodzin schodzi 
więc na plan drugi, a partię solową przejmuje następny kin roku. Po kolei przyodziewasz więc szaty 
twoich trzech bezpośrednich sąsiadów i dopiero w czwartym roku znów powracasz do własnych. 
Wszyscy ci, którzy noszą ten sam znak rodzinny, nasyceni są tymi samymi esencjami 
energetycznymi.



Ponieważ we Wszechświecie nic nie stoi w miejscu – wszystko wciąż się zmienia, dlatego i TY 
grasz w życiu różnymi tonami. Każdego roku pozwalasz innemu tonowi przechodzić przez twoje 
pole. Tę grę grasz 52 lata i najczęściej wcale nie jesteś jeszcze zmęczony. W wieku 52 lat zaczynasz 
wszystko od nowa – bez zmiany swojej szaty fizycznej!

Wiedz, że jako niemowlę, czy jako dziecko, byłeś bardzo pasywnym graczem! Z powodu 
nieznajomości praw CZASU prawie zawsze grałeś fałszywe tony i najczęściej podążałeś za 
fałszywymi energiami. Rzadko kiedy mogłeś być sobą. Sposób myślenia i to, co wypada lub nie 
wypada, narzucało ci najbliższe otoczenie – twoja dobrze życząca ci rodzina, twoi jeszcze lepiej 
myślący nauczyciele, twoi dobrze mniemający katecheci (o ile ich miałeś), później twoi przełożeni i 
na koniec twoje środowisko – politycy i media, które dzień i noc przemawiały do twojej 
świadomości! Na pozór wszyscy oni pragnęli tylko twojego dobra i czasami rzeczywiście tak było. 
Ale nie zapomnij, że obok tych wszystkich “życzliwych" masz jeszcze jednego, chyba 
najważniejszego “dobrze ci życzącego" – twoje EGO! Oho! I to jak dobrze ono ci życzy! To taki 
żarłoczny potwór, wokół którego każdy z nas tańczy tak, jak on zagra! Ale nie przejmuj się! Tak 
musiało być i nie ma w tym nic złego! W rzeczywistości wszystkie fałszywe wzorce czekają na 
naszą pomoc. One chcą służyć CAŁOŚCI! TERAZ, dzięki znajomości praw CZASU, posiadłeś 
klucz do ich przekształcenia.

Cztery pieczęcie RODZINY SOLARNEJ wyznaczają program na każdy rok życia w 52-letnim cyklu. 
Obszar działań określi fala, do której przyporządkowany jest kin rodziny solarnej. Natomiast 
program roku (cel, zadania, wyzwania) zdefiniuje pieczęć i ton w dniu urodzin. Pieczęć roku 
sprecyzuje dziedzinę działań, natomiast ton roku określi zakres czynności oraz położy nacisk na te 
cechy charakteru, które powinieneś uzdrowić do następnych urodzin.

INFORMACJE DLA JOHANNA

Program roku oznaczonego pieczęcią NIEBIESKIEJ RĘKI związany będzie ze sferą 
uzdrawiania i usuwania defektów przy pomocy mądrości podszeptu i wiedzy wokół 
mocy dokonania. Obszar działań sprecyzuje fala, do której należeć będzie pieczęć 
Niebieskiej Ręki.

Program Roku ŻÓŁTEGO CZŁOWIEKA związany będzie z naprawianiem błędów 
życiowych przy pomocy siły wolnej woli oraz mądrości życiowej, wypływającej z 
doświadczeń dnia powszedniego.

Program roku opatrzonego symbolem CZERWONEJ ZIEMI związany będzie z  
zaprowadzaniem ładu i harmonii w środowisku, w którym żyje Johann, dzięki dobrej  
woli, chęci współpracy i okazywaniu szacunku ludziom.

Program Roku BIAŁEGO WIATRU związany będzie z usuwaniem defektów przy 
pomocy pozytywnych sugestii, siły ducha, otwartości, zdyscyplinowania i 
komunikatywności.

TON roku sprecyzuje funkcje, zadania i cechy osobowości Johanna w nawiązaniu do 
stojącej obok pieczęci.

UWAGA: 20 stycznia 1999 roku Johann ukończył 52 lata. W tym dniu rozpoczął nowy 
52-letni cykl, którego program jest identyczny jak w dniu narodzin. W ten sposób każdy 
człowiek dostaje od losu szansę naprawienia “błędów" z lat młodości lub z okresów, 
kiedy musiał być pasywnym graczem.

WSKAZÓWKA: W polu B nanieś pieczęcie twojej rodziny solarnej. Obok wieku zerowego 
zaznacz TON narodzin. Dalej, poruszając się rzędami poziomymi, wpisuj kolejno postępujące tony 



aż do wieku 51 lat. Pamiętaj, że jest tylko 13 tonów! Zwróć uwagę, że w ciągu 52 lat każda x 
pieczęci musi przerobić program każdego z 13 tonów. W wieku 52 lat powracasz do roku zerowego 
i od nowa przerabiasz ten sam program, tylko że jesteś już bogatszy o kilka doświadczeń 
życiowych. Konkretny zarys programu roku znajdziesz w rozdziale Okresy fal (cz. II) obok 
interesującego cię numeru kinu (ton + pieczęć rodziny solarnej).

POLE 
C:

KRZYŻ POWIĄZAŃ:
PRZEWODNIK, PARTNER ANALOGICZNY, ANTYPODALNY I 

OKULTYSTYCZNY

Ponieważ nie żyjesz sam na Ziemi, jest więc logiczne, że twoja czasoenergia wchodzi w ściśle 
określone związki z innymi Energiami, np. ludzi, zwierząt czy miejsc, w których przebywasz. 
Każdy dzień przynosi ci nowe zadania i nowy rezonans z Całością. Tę grę grasz całe życie, nie 
mając pojęcia ojej regułach. To, co jest dla ciebie takie ważne – twoje EGO – jest podstawowym 
wymogiem, aby wziąć udział w grze z CZASEM. Kiedyś jednak osiągasz etap, kiedy musisz 
poznać regulamin. Zasady gry nie są żadnym programem czy przymusem moralnym! Reguły gry 
wyznaczasz TY – sam dla siebie!

W tym kompleksie masz kilku współgraczy, którzy tak jak ty kierują się tymi samymi zasadami, ale 
żaden z nich nie może pójść twoją drogą. Jednym z nich jest partner analogiczny – twoja swego 
rodzaju bratnia dusza. Masz też partnera antypodalnego, który wynurza się w chwilach wielkiego 
napięcia i z reguły spotkania te nie należą do przyjemnych. Jest również partner okultystyczny 
przynoszący wiele niespodzianek.

Jeżeli jesteś świadomym spirytualnym wagabundą, pozwalającym wieść się intuicji, możesz być 
całkowicie spokojny – twoja intuicja wskaże ci najmniej uciążliwą drogę. Pamiętaj jednak, że nie 
ma jednej jedynej właściwej drogi, lecz istnieje wiele, nieskończenie wiele właściwych dróg. 
Niektóre z nich biegną do przodu, inne okrężnymi szlakami. Wszystkie prowadzą do domu – nawet 
te, które biegną w przeciwnym kierunku!

KRZYŻ POWIĄZAŃ 

Każdy KIN dysponuje sześcioma biegunami wewnątrz TZOLKIN. Cztery z nich – umieszczone w 
KRZYŻU POWIĄZAŃ – odgrywają szczególną rolę w twoim życiu, dlatego zajmiemy się tylko 
nimi.

W samym środku Kosmicznej metryki urodzenia (pole D) widzisz symbol kinu narodzin. W naszym 
przykładzie jest to:

KIN 67 = NIEBIESKA BIEGUNOWA RĘKA (2) 

Obok znajdują się partnerzy.

KRZYŻ POWIĄZAŃ:



 

WSKAZÓWKA: Podczas interpretacji oddziaływania Energii partnerów bardzo pomocny jest 
biegun światła i biegun cienia (zob. cz. II, rozdz. TZOLKIN – Indeks pieczęci i tonów).
Odnieś siłę oddziaływania pieczęci partnerów do kinu narodzin. W ten sposób dowiesz się, na co 
będzie kładziony nacisk w twoim życiu. Pieczęć przewodnika omówiliśmy na przykładzie kol. III w 
polu A.

PARTNER ANALOGICZNY
PARTNER ANALOGICZNY jest twoją bratnią duszą, bliźniakiem kinu narodzin. Zawsze niesie go 
ten sam TON, a więc macie zbliżoną osobowość. Cechą charakterystyczną jest duże podobieństwo 
wzorca pieczęci.
PARTNEREM ANALOGICZNYM może być konkretny człowiek, konkretne źródło Energii lub 
konkretna Energia dnia. Ty i twój partner analogiczny możecie być powiązani karmicznie lub też 
mieć do wypełnienia podobne zadania w życiu. W każdym jednak przypadku analogiczna Energia  
jest dokładnie zsynchronizowana z twoją! Osobliwością jest tutaj fakt, że pieczęcie partnera 
analogicznego i kinu centralnego (kinu narodzin) zawsze przyporządkowane są do tej samej 
planety.

W krzyżu powiązań PARTNER ANALOGICZNY znajduje się po prawej stronie kinu centralnego.
INFORMACJE DLA JOHANNA

Partnerem analogicznym Niebieskiej Raki (KIN 67) jest Żólty Człowiek 
(KIN 132).

Partner analogiczny – jako bratnia dusza i przyjaciel na drodze do celu – będzie 
wspierał Johanna swoim doświadczeniem, mądrością życiową, subtelnością wyrazu i 
umacniał w nim SIŁĘ WOLNEJ WOLI, niezbędną do realizacji zamierzeń.

Na przeciwległym biegunie Żółtego Człowieka stacjonuje pustka wewnętrzna, 
przecenianie rozumu oraz kwestie spełnienia, nadmiaru i nieprzystępności. Jeżeli 
Johann zarejestruje któreś z tych zjawisk w dniach opatrzonych pieczęcią Żółtego 
Człowieka, będzie to znak, że zaczął zbaczać z drogi i że taka postawa przyniesie 
znikome żniwa. Najwięcej informacji przyniesie mu dzień z kinem 132.



Pamiętamy, że zadaniem Johanna jest zgłębianie wiedzy, manifestowanie uzdrawiającej 
siły i czynne działanie. Na drugim biegunie Niebieskiej Ręki drzemią problemy z 
zakończeniem spraw i różnorodnych sporów; zbyt wiele słów a mało czynów; stan 
wzburzenia i stan rozkojarzenia.

Podobieństwo wzorca Niebieskiej Ręki i Żółtego Człowieka jest więc niesłychanie 
wielkie.

PARTNER ANTYPODALNY
PARTNER ANTYPODALNY w przeciwieństwie do partnera analogicznego objawia się w czynnej 
polaryzacji, czyli na przeciwległym biegunie. Jego zadaniem jest rozbudzenie potencjału pamięci, 
drzemiącego w twojej podświadomości. Partner antypodalny wprowadza poruszenie do twojego 
pola życia. Wynurza się on bardzo znamiennie w napiętej sytuacji – jako konkretna osoba albo 
specyficzna Energia, zawsze jednak pomaga wyjść z duchowego letargu i najczęściej jest to dla 
ciebie nieprzyjemne. W sferze powiązań antypodalnych rozbudowuje on maksymalne pole napięć, 
stwarza potężne bariery, odsłania największe skrajności. Rzucając różnorodne wyzwania, zmusza 
cię do reakcji – do szukania środków zaradczych, do podjęcia ataku lub przygotowania się do 
obrony. Choć jest twoim antagonistą, celem jego działań jest sprowokowanie cię do szukania dróg 
wyjścia, przemówienie ci do rozsądku, pobudzenie do myślenia.

Podobnie jak partner analogiczny ma ten sam TON, co kin centralny. W krzyżu powiązań znajduje 
się on po lewej stronie pieczęci centralnej.
Partnera antypodalnego można łatwo zlokalizować na planszy TZOLKIN, ponieważ oddalony jest 
od kinu narodzin o 130 jednostek.

PRZYKŁAD:

Kin 67 – Niebieska Biegunowa Ręka ----> 67 + 130 = 197
Kin antypodalny: Kin 197 ----> Czerwona Biegunowa Ziemia 

INFORMACJE DLA JOHANNA

Partnerem antypodalnym Niebieskiej Ręki  (KIN 67) jest Czerwona Ziemia  
(KIN 197). Jej zadaniem jest naprowadzenie Johanna na drogę do celu. Ponieważ 
człowiek ma to do siebie, że ZAWSZE zareaguje na to, co szokujące, dlatego też – jeśli  
będzie konieczne – antypodalna Energia zacznie stwarzać silne pole napięć wokół 
Johanna, aby zwrócić na siebie uwagę. Choć spotkania z partnerem antypodalnym są 
zazwyczaj bardzo nieprzyjemne, ZAWSZE służą wyższemu celowi i działają na jego 
(Johanna) korzyść.

Antypodalna Czerwona Ziemia jest w rzeczywistości jego ziemskim stróżem, 
doświadczonym nauczycielem i uzdrowicielem duchowym.

Jeżeli Johann zboczy z drogi, jeżeli będzie uciekać od teraźniejszości, zacznie żyć 
przeszłością albo popadnie w przesadę lub zacznie lekceważyć ludzi, Czerwona Ziemia 
pokaże mu swoją siłę w dniach, kiedy jej pieczęć pojawi się w kalendarzu, szczególnie w 
dniu opatrzonym kinem 197.

PARTNER OKULTYSTYCZNY
PARTNER OKULTYSTYCZNY znajduje się w specyficznym rezonansie z twoim wnętrzem. 
Troszczy się on o niespodzianki w życiu, pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie i przez 
sieć kompleksowych powiązań, tzw. kwartet okultystyczny, zawsze wnosi do życia coś 
nieoczekiwanego. W krzyżu powiązań PARTNER OKULTYSTYCZNY znajduje się poniżej kinu 



centralnego.
Suma tonu kinu centralnego i tonu partnera okultystycznego wynosi 14, a pieczęcie występują w 
związku BIAŁO-NIEBIESKIM lub ŻÓŁTO-CZERWONYM. Na planszy TZOLKIN partner 
okultystyczny zajmuje pozycję po przekątnej. Lustrzane odbicia obu kinów (zachowując ścisłą 
symetrię) wyznaczą dalsze kiny kwartetu. Suma tonów w kwartecie wynosi 28. Wszystkie jego 
pozycje leżą na planie kwadratu lub prostokąta. Tak więc dla Smoka l zwierciadłem poziomu 
indywidualnej świadomości jest Słońce 13, natomiast odbiciem świadomości grupowej są wszystkie 
kiny kwartetu. W tych dniach należy zwracać szczególną uwagę na sztuczki naszego ego, reakcje na 
ludzi, tolerancję i nietolerancję.

Energie okultystyczne troszczą się o zaprowadzenie równowagi pomiędzy świadomością 
indywidualną i grupową. W procesie odzwierciedleń (odbić lustrzanych) ukazują ci błędy myślowe 
i niewłaściwy tok rozumowania. Z ich pomocą, ujmując w karby swoje ego, w każdej chwili 
możesz włączyć się do pracy w grupie i dla dobra grupy, bez utraty swojej indywidualności. 
Zaprowadzenie równowagi jest niezwykle ważne, ponieważ na przełomie dziejów ludzkości zbyt 
mocno odgraniczyliśmy się od świadomości grupowej i za bardzo zamknęliśmy się w naszej 
indywidualnej.

Może się jednak zdarzyć, że nie masz obok siebie kwartetu okultystycznego. Dzieje się tak wtedy, 
kiedy kin narodzin znajduje się wewnątrz środkowej kolumny TZOLKIN, biegnącej od kinu 121 do 
kinu 140, nazywanej siódmą kolumną mistyczną albo kręgosłupem TZOLKIN. Oznacza to, że nie 
potrzebujesz pomocy kwartetu, ponieważ masz silną osobowość i sam, bez jego wsparcia, jesteś 
wystarczająco mocną konstrukcją.

 

INFORMACJE DLA JOHANNA

Okultystycznym partnerem Niebieskiej Ręki  (KIN 67) jest Biały Mag  (KIN 
194).

Jak sama nazwa wskazuje, jest to jakaś tajemnicza siła, która wnosząc niespodzianki do 
życia Johanna, będzie starała się mu pomóc stać się w pełni dojrzałym człowiekiem, 
świadomym swoich zadań, odpowiedzialnym za swoje czyny.

Na jednym biegunie okultystycznego Białego Maga gości zmysłowość, szczerość i  
miłość, na drugim zaś nadużywanie władzy osobistej, chęć kontrolowania, kwestia 
uczciwości i działania egoistyczne.

Zależnie od tego, w jakim kierunku Johann pójdzie, tak będzie przebiegać jego życie: 
zacznie obfitować w miłe niespodzianki albo w przykre zrządzenia losu. Zjawiska te 
mogą wyłonić się bardzo znamiennie w dniach opatrzonych pieczęcią Białego Maga 
(szczególnie z kinem 194 i 74) oraz Niebieskiej Ręki (kin 187).



POLE D: DANE O KINIE NARODZIN:
GENEZA, ZAMEK, FALA, RODZINA KOLORÓW, PLANETA

GENEZA – KSIĘGA CYKLI W TZOLKIN
Oprócz okresów fal TZOLKIN ma jeszcze dalej idący podział, zapisany w trzech księgach jako: 
GENEZA SMOKÓW, GENEZA MAŁP i GENEZA KSIĘŻYCA. Słowo księga nie ma nic 
wspólnego z Biblią. Trzy cykle Genezy – to okres 26 000 lat, jaki przeznaczono na zrealizowanie 
programu ziemskiej ewolucji.

Dzięki doskonałemu systemowi rachunkowemu i znajomości praw rządzących w Kosmosie 
Majowie zdołali przystosować trzy cykle Genezy do słonecznego rytmu na Ziemi. Adaptacja ta ma 
o wiele większe znaczenie niż zwykłe dopasowywanie, ale nie będziemy się zagłębiać w kosmiczne 
praprzyczyny. Trzy cykle Genezy zostały włączone do rozważań nad przebiegiem naszego 
obecnego życia i jego określonych etapów:

Geneza SMOKÓW biegnie od kinu 1 do kinu 130;

Geneza MAŁP od kinu 131 do kinu 208, obejmując 78 dni;

Geneza KSIĘŻYCA od kinu 209 do kinu 260, obejmując 52 dni. 

TZOLKIN Z ZAZNACZENIEM TRZECH CYKLI GENEZY 
1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241
2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 202 222 242
3 23 43 63 83 103 123 143 163 183 203 223 243
4 24 44 64 84 104 124 144 164 184 204 224 244
5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245
6 26 46 66 86 106 126 146 166 186 206 226 246
7 27 47 67 87 107 127 147 167 187 207 227 247
8 28 48 68 88 108 128 148 168 188 208 228 248
9 29 49 69 89 109 129 149 169 189 209 229 249
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250
11 31 51 71 91 111 131 151 171 191 211 231 251
12 32 52 72 92 112 132 152 172 192 212 232 252
13 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 253
14 34 54 74 94 114 134 154 174 194 214 234 254
15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255
16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 216 236 256
17 37 57 77 97 117 137 157 177 197 217 237 257
18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 238 258
19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239 259
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Geneza Smoków [biały] // Geneza Małp [czerwony] // Geneza Księżyca [żółty]
[jakie tu są oryginalnie kolorki?]

Przyporządkowanie do cyklu Genezy pokaże ci, w której ze sfer Bytu – fizycznej, emocjonalnej czy 
mentalnej – będziesz mieć najwięcej do zrobienia na przełomie ziemskiego życia. To, co w sobie 



ulepszysz, znajdzie oddźwięk w Całości. Ty uzdrawiasz aurę planety! Twoje światło emanuje nie 
tylko na rodzinę, ale także na środowisko, miasto, państwo, kontynent, świat, całą Ziemię; na 
koniec odbija się od Źródła i powraca do ciebie ze zwielokrotnioną mocą. To samo dzieje się z 
Energią cienia.
WSKAZÓWKA: Ustal, do którego cyklu Genezy przyporządkowany jest twój kin narodzin i 
zapozna się z jego programem. Cykle Genezy są pomocne przy rozwiązywaniu wielu życiowych 
problemów oraz do zrozumienia przyczyn wielu zrządzeń losu. W codziennej pracy z kalendarzem 
nie są one brane pod uwagę.

• GENEZA SMOKÓW obejmuje cykl rozwoju, w którym została dokonana manifestacja żywego 
antropoidalnego stworzenia. Tu rozpoczęła się praca od podstaw, czyli doskonalenie 
fundamentów ewolucji.

Pierwsza połowa TZOLKIN – czyli dni od kinu 1 do kinu 130 – dotyczy w przeważającej mierze 
rezonansu w sferze biofizyki – w sferze życia postrzeganego fizycznie. oznacza to, że każdy, kto 
urodził się w tym cyklu, powinien rozpocząć edukację duchową od stworzenia stabilnej bazy, tzn. 
od uporządkowania swojego podwórka, od generalnych porządków w domu, od wietrzenia szaf, 
wyzbycia się starych rzeczy, unormowania czasu pracy, zaprowadzenia dyscypliny wewnętrznej 
(dostateczna ilość snu, właściwe odżywianie, kontrola stanu zdrowia). Powinien też zwracać uwagę 
na naturalne skłonności, odruchy, reakcje samoistne, instynkt.

• GENEZA MAŁP obejmuje drugi wielki program CZASU, który rozbudził w istocie ludzkiej 
potencjał ciała emocjonalnego. Cykl ten pomaga skorygować błędy przeszłości w sferze doznań, 
odczuć i emocji.

Drugi cykl – biegnący od kinu 131 do kinu 208 – wciąga w grę ciało emocjonalne. Kto urodził się 
w tym cyklu, powinien poskromić swoje EGO i, zwracając szczególną uwagę na lustrzane odbicia 
w innych ludziach, rozprawić się z uporem, dumą, narzekaniem, ciągłym oskarżaniem oraz 
negatywnymi emocjami. JA JESTEM INNYM TY – to, co drażni cię u innych, jest twoją własną 
wadą! Winnego nie należy szukać na zewnątrz, lecz w sobie. Każdy zarzut pod adresem drugiej 
osoby równa się samoocenie! Wszyscy przyporządkowani do tego cyklu powinni nauczyć się 
polegać na własnych odczuciach, intuicji, zdolności rozumowania oraz zgłębić różnicę pomiędzy 
CZUCIEM a WSPÓŁCZUCIEM i nauczyć się zachowywać dystans do cudzych nieszczęść. W 
przeciwnym razie w bardzo krótkim czasie sami staną się żałosnym EGO. Powinni też zastanowić 
się nad stanem swoich nerwów, ćwiczyć cierpliwość, tolerancję oraz pilnować się, aby nie popaść w 
przesadę. Urodzeni w Genezie Małp powinni zrewidować swoje przekonania, zastanowić się, czy 
nie bazują one na tradycjach rodzinnych i na tym, co wypada, a co nie wypada lub co powiedzą 
inni; czy z łatwością przyjmują nowe spostrzeżenia, czy bez trudu pozbywają się starych, czy też 
muszą zostać przyciśnięci do muru, aby pozbyć się czegoś, co straciło “termin ważności". W takim 
przypadku nie powinni się dziwić, jeżeli pojawią się nagłe biegunki, mdłości, wymioty, obstrukcje, 
a nawet nadciśnienie tętnicze. Ciało jest cudownym BANKIEM INFORMACJI. Jeżeli złamiąjego 
szyfr, staną się bardzo bogaci.

• GENEZA KSIĘŻYCA obejmuje trzeci cykl ewolucji, wewnątrz którego osiągnięte zostało 
przebudzenie rozumnej świadomości, czyli uformowanie sfery umysłu. W tej fazie rozwoju 
odzwierciedla się ważny etap historii naszego upadku, u którego podstaw leżało nadużywanie 
stwórczego potencjału, czyli SIŁY MYŚLI!

Trzeci cykl – od kinu 209 do kinu 260 – reprezentuje obszar umysłu, czyli rozumną świadomość. 
Kto urodził się w tym cyklu, powinien przystąpić do świadomej kontroli swoich słów i myśli, 
albowiem myśli mają moc, która może budować lub niszczyć! Tu nauczycielem staje się ŻYCIE! 
Wszyscy przyporządkowani do tego cyklu stają przed wyjątkowo trudnym zadaniem 
kontynuowania procesu nauki przez samorozpoznanie, że wszystko, czego doświadczają, jest 
efektem tego, co zapisują w swoich stwórczych myślach. Wszyscy wychowankowie Genezy 
Księżyca powinni się zastanowić, czy nie są zbyt oschli, zamknięci w sobie, uparci, pamiętliwi; czy 



ich poglądy nie stały się zbyt skostniałe, czy nie zatruwają życia innym, czy potrafią puszczać 
urazy, przebaczać i bezinteresownie kochać, czy umieją pracować zespołowo.

ZAMKI CZASU 

Oprócz trzech cykli Genezy TZOLKIN dzieli się na pięć jednakowo długich przedziałów, zwanych 
ZAMKAMI CZASU, TWIERDZAMI CZASU lub ZAMKAMI PRZEZNACZENIA. Każdy z nich 
skupia cztery fale (4x13=52).

Zamki CZASU czuwają nad realizacją programu przeznaczenia, mając na względzie twoje własne 
dobro i jednocześnie dobro ziemskiej całości. Pozostają one pod wpływem jednego z pięciu 
kolorów: CZERWONEGO, BIAŁEGO, NIEBIESKIEGO, ŻÓŁTEGO i ZIELONEGO. Każdy z 
nich zabarwia tło zamku, natomiast cel działań wyznacza zawsze ŻÓŁTA pieczęć (pierwsza w 
kolejności żółta pieczęć w pierwszej fali przynależnej do zamku).
Wyobraź sobie 52-osobową firmę (= zamek) podzieloną na cztery działy (= 4 fale po 13 dni). Na 
czele firmy stoi dyrektor (= żółta pieczęć), podlega mu czterech kierowników (= pierwszy dzień 
fali), kierownicy mają po dwunastu podwładnych (= kolejne dni). Choć każdy z pracowników ma 
inny zakres obowiązków, wszyscy pracują dla jednej firmy.
PIĘĆ ZAMKÓW CZASU

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241
2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 202 222 242
3 23 43 63 83 103 123 143 163 183 203 223 243
4 24 44 64 84 104 124 144 164 184 204 224 244
5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245
6 26 46 66 86 106 126 146 166 186 206 226 246
7 27 47 67 87 107 127 147 167 187 207 227 247
8 28 48 68 88 108 128 148 168 188 208 228 248
9 29 49 69 89 109 129 149 169 189 209 229 249
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250
11 31 51 71 91 111 131 151 171 191 211 231 251
12 32 52 72 92 112 132 152 172 192 212 232 252
13 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 253
14 34 54 74 94 114 134 154 174 194 214 234 254
15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255
16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 216 236 256
17 37 57 77 97 117 137 157 177 197 217 237 257
18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 238 258
19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239 259
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

CZERWONY 
ZAMEK:

BIAŁY ZAMEK:
NIEBIESKI ZAMEK:

ŻÓŁTY ZAMEK:
ZIELONY ZAMEK:

od KINU 1 do KINU 52
od KINU 53 do KINU 104
od KINU 105 do KINU 156
od KINU 157 do KINU 208
od KINU 209 do KINU 260 



Zamek CZASU powie ci, gdzie jest twoje miejsce i jaka jest twoja rola w podnoszeniu poziomu 
świadomości zbiorowej. Wiedz, że nie żyjesz tylko dla siebie, lecz dla całej ziemskiej społeczności. 
Zadaniem zamków przeznaczenia jest nauczenie cię odpowiedzialności za to, co czynisz, zgodnej 
pracy w grupie i troski o dobro ogółu.

Pięć zamków CZASU to pięć etapów przygotowywania stabilnej bazy na zstąpienie Spirytualnej  
Świadomości – świadomości piątego wymiaru Bytu, czyli wymiaru JA Chrystusowego. Pierwszy 
etap to stworzenie fundamentu, drugi – oczyszczanie i uszlachetnianie, trzeci – stabilizacja i 
utrwalanie, czwarty – oświecenie i rozkwit, piąty – zgodna współpraca, synchronizacja i 
współbrzmienie.

Pięć zamków można przyrównać do pięciu ziemskich szkół życia. W każdej z nich naucza się 
czterech przedmiotów (tematy czterech fal) pod okiem srogiego dyrektora (żółta pieczęć + ton 4).  
Przez całe życie każdy uczeń przerabia cztery lekcje, ale prymusem powinien zostać z jednego 
przedmiotu (temat fali narodzin). Wynik indywidualny będzie miał wpływ na ogólny poziom 
szkoły.

Przypominamy ci, że jesteś minimalną cząstką Całości, ale cząstką o najwyższej wadze! W dniu 
narodzin wstępujesz do jednej z pięciu szkół i zaczynasz pisać długi referat na jeden określony 
temat. Cechą charakterystyczną ziemskich szkół życia jest to, że doświadczenia zbiera się na 
własnej skórze! Wszystko, co chciałbyś wdrożyć do życia, najpierw testujesz na sobie. Nie dziw się  
zatem, że zdradził cię przyjaciel, skoro sam obgadywałeś brata.
UWAGA: Zaniki przeznaczenia są pomocne przy rozwiązywaniu wielu problemów życiowych oraz 
zrozumieniu przyczyn zrządzeń losu. Włączając je do pracy z kalendarzem, należy pamiętać, że 
każdy z nich trwa 52 dni. Patrząc na kolor Zamku, od razu będziesz wiedzieć, pod wpływem jakiej 
siły i na jakim etapie rozwoju znajduje się realizowany przez ciebie program przeznaczenia.

1.
WSCHODNI CZERWONY ZAMEK POCZĄTKU
Pierwszy zamek CZASU biegnie od KINU 1 do KINU 52

POCZĄTEK GENEZY SMOKÓW
OKRESY FAL: 1 – 4 Temat:
1. Fala Czerwonego Smoka – Siła Inicjacji zaufanie
2. Fala Białego Maga – Siła Praworządności uczciwość
3. Fala Niebieskiej Ręki – Siła Dokonania wiedza
4. Fala Żółtego Słońca – Siła Miłości przebaczenie

CZERWONY ZAMEK CZASU – wnosi Siłę POCZĄTKU i WTAJEMNICZENIA.

Siłą przewodnią jest pieczęć ŻÓŁTEGO ZIARNA (KIN 4), czyli Siła Rozkwitu. 
Towarzyszy jej TON 4 – Siła Kształtu i Formy, czyli siła praktycznego wdrażania 
programów duchowych do pola mentalnego.

CEL: przygotować grunt pod zasiew, stworzyć stabilną bazę, nabrać zaufania, 
wypróbować własne zdolności, uwolnić się od fałszu i obłudy, stać się przykładem 
uczciwości, nauczyć się przebaczać.

Jeżeli urodziłeś się w Czerwonym Zamku CZASU, to przez całe życie będziesz znajdować się pod 
patronatem ŻÓŁTEGO ZIARNA, które zatroszczy się o to, abyś realizując program swojego 
przeznaczenia, określony przez pieczęć, ton i falę narodzin, odkrył wrodzone zdolności oraz 



uwierzył we własne siły i w ten sposób – z korzyścią dla całej ziemskiej społeczności – wydobył na 
powierzchnię jego mądrość.

Szkoła pierwsza
Dyrektorem jest tutaj Żółte Samoistne Ziarno (kin 4). Motto szkoły brzmi: “Odkryj wrodzone 
zdolności. Uwierz we własne siły". Główne przedmioty to: 1. Zaufanie, 2. Uczciwość, 3. 
Wytrwałość, 4. Przebaczenie.

Pierwszy zamek stwarza fundament – przygotowuje grunt pod zasiew naszego galaktycznego 
ziarna. Tu wykonuje się najbardziej niewdzięczną pracę. Tu trzeba uzbroić się w ogromną 
cierpliwość i bezgranicznie zaufać losowi. Jeśli tutaj mieści się twoja ziemska szkoła, pamiętaj, że 
jej uczniem będziesz przez całe swoje życie.

2.
PÓŁNOCNY BIAŁY ZAMEK OCZYSZCZANIA
Drugi zamek biegnie od KINU 53 do KINU 104

OKRESY FAL: 5 – 8 Temat:
5. Fala Czerwonego 
Wędrowca – Siła Możliwości wolność

6. Fala Białego Łącznika – Siła Przemian przeszłość
7. Fala Niebieskiego Wichru – Siła Odnowy regeneracja
8. Fala Żółtego Człowieka – Siła Mądrości wolna wola

BIAŁY ZAMEK CZASU – wnosi Siłę USZLACHETNIANIA i KONTROLI 
JAKOŚCI.

Siłą przewodnią jest ŻÓŁTY WOJOWNIK (KIN 56), czyli Siła Inteligencji. 
Towarzyszy mu TON 4 – Siła Kształtu i Formy, czyli siła praktycznego wdrażania 
programów duchowych do pola mentalnego.

CEL: połączyć intuicję z rozumem, uwolnić się spod władzy pieniądza i strachu o 
majątek, stać się wolnym człowiekiem, nie ulegać naciskom z zewnątrz, kierować się 
wewnętrzną mądrością, okazywać szacunek ludziom, cenić własną wartość.

Jeżeli urodziłeś się w Białym Zamku CZASU, to przez całe życie będziesz się znajdować pod 
patronatem ŻÓŁTEGO WOJOWNIKA, który zatroszczy się o to, abyś realizując program swojego 
przeznaczenia, określony przez pieczęć, ton i falę narodzin, uwolnił się od strachu, połączył intuicję 
z rozumem i w ten sposób – z korzyścią dla całej ziemskiej społeczności – wydobył na 
powierzchnię jego mądrość.

Szkoła druga
Dyrektorem jest tutaj Żółty Samoistny Wojownik (kin 56). Motto szkoły brzmi: “Uwolnij się od 
strachu. Kieruj się rozsądkiem. Połącz intuicję z rozumem". Główne przedmioty to: 1. Sfera 
możliwości i wolność osobista, 2. Puszczenie przeszłości, 3. Odnowa, 4. Mądrość i wolna wola. 
Drugi zamek ulepsza wyniki pierwszego zamku.



3.
ZACHODNI NIEBIESKI ZAMEK PRZEMIAN
Trzeci zamek biegnie od KINU 105 do KINU 156

OKRESY FAL: 9 – 12 Temat:
9. Fala Czerwonego Węża – Siła Instynktu siła życia
10. Fala Białego Zwierciadła – Siła Rozpoznania lustrzane odbicia

KONIEC GENEZY SMOKÓW – POCZĄTEK GENEZY MAŁP
11. Fala Niebieskiej Małpy – Siła Lekkości pozytywne myślenie
12. Fala Żółtego Ziarna – Siła Zdolności wiara w siebie

NIEBIESKI ZAMEK CZASU – wnosi Siłę TRANSFORMACJI i PRZEMIAN.

Siłą przewodnią jest ŻÓŁTA GWIAZDA (KIN 108), czyli Siła Estetyki i Piękna. 
Towarzyszy jej TON 4 – Siła Kształtu i Formy, czyli siła praktycznego wdrażania 
programów duchowych do pola mentalnego.

CEL: zadbać o estetykę, ład, harmonię i dyscyplinę wewnętrzną, na bieżąco usuwać 
usterki, uporządkować styl życia, poskromić samowolne EGO, zrewidować stare 
poglądy, kontrolować myśli, nauczyć się taktu.

W trzecim Zamku zachodzą najefektywniejsze przemiany, które często odczuwane są 
dosyć boleśnie. Tu skupia się największa liczba PORTALI GALAKTYCZNYCH.

Jeżeli urodziłeś się w Niebieskim Zamku CZASU, to przez całe ziemskie życie będziesz pozostawać 
pod patronatem ŻÓŁTEJ GWIAZDY, która zatroszczy się o to, abyś realizując program swojego 
przeznaczenia, określony przez pieczęć, ton i falę narodzin, nauczył się cieszyć życiem oraz 
zaprowadził ład i dyscyplinę i w ten sposób – z korzyścią dla całej ziemskiej społeczności – 
wydobył na powierzchnię jej mądrość.

Szkoła trzecia
Dyrektorem jest tutaj Żółta Samoistna Gwiazda (kin 108). Motto szkoły brzmi: “Dbaj o porządek, 
ład i estetykę. Pozostań skromny. Doceń piękno prostoty". Główne przedmioty to: 1. Instynkt, 2. 
Lustrzane odbicia, 3. Lekkość i pozytywne myślenie, 4. Wrodzone zdolności i wiara we własne siły. 
Trzeci zamek utrwala wynik drugiego zamku oraz dokonuje zmian i przekształceń.

4.
POŁUDNIOWY ŻÓŁTY ZAMEK ROZKWITU
Czwarty zamek biegnie od KINU 157 do KINU 208

OKRESY FAL: 13 – 16 Temat:

13. Fala Czerwonej Ziemi – Siła Współpracy stosunki 
międzyludzkie

14. Fala Białego Psa – Siła Uczuć lojalność
15. Fala Niebieskiej Nocy – Siła Idei intuicja
16. Fala Żółtego Wojownika – Siła Inteligencji brak strachu

KONIEC GENEZY MAŁP



ŻÓŁTY ZAMEK CZASU – wnosi Siłę DOJRZEWANIA i ROZKWITU.

Siłą przewodnią jest ŻÓŁTE SŁOŃCE (KIN 160), czyli Siła Uniwersalnej Miłości. 
Towarzyszy mu TON 4 – Siła Kształtu i Formy, czyli siła praktycznego wdrażania 
programów duchowych do pola mentalnego.

CEL: nauczyć się brać i dawać oraz bezinteresownie kochać i przebaczać, zaufać 
podszeptom intuicji, odejść od wartościowania ludzi i zjawisk.

Jeżeli urodziłeś się w Żółtym Zamku CZASU, to przez całe życie będziesz pozostawać pod 
patronatem ŻÓŁTEGO SŁOŃCA, które zatroszczy się o to, abyś realizując program swojego 
przeznaczenia, określony przez pieczęć, ton i falę narodzin, nauczył się kochać i przebaczać i w ten 
sposób – z korzyścią dla całej ziemskiej społeczności – objawił na Ziemi jego mądrość.

Szkoła czwarta
Dyrektorem jest tutaj Żółte Samoistne Słońce (kin 1óO). Motto szkoły brzmi: “Kochaj i przebaczaj". 
Główne przedmioty to: 1. Współpraca, 2. Lojalność, 3. Intuicja, 4 Inteligencja. Czwarty zamek 
troszczy się o rozwój i oświecenie duchowe; działa na bazie trzeciego zamku.

5.
CENTRALNY ZIELONY ZAMEK HARMONIJNEJ WSPÓŁPRACY
Piąty Zamek biegnie od KINU 209 do KINU 260

POCZĄTEK GENEZY KSIĘŻYCA
OKRESY FAL: 17 – 20 Temat:
17. Fala Czerwonego Księżyca – Siła Oczyszczenia przebudzenie
18. Fala Białego Wiatru – Siła Ducha siła ducha
19. Fala Niebieskiego Orła – Siła Wizji świadomość celu
20. Fala Żółtej Gwiazdy – Siła Harmonii dyscyplina

KONIEC GENEZY KSIĘŻYCA

ZIELONY ZAMEK CZASU – wnosi Siłę HARMONIJNEGO ZJEDNOCZENIA.

Siłą przewodnią jest ŻÓŁTY CZŁOWIEK (KIN 212), czyli Siła Mądrości i Wolnej 
Woli. Towarzyszy mu TON 4 – Siła Kształtu i Formy, czyli siła praktycznego wdrażania 
programów duchowych do pola mentalnego.

Kolor ZIELONY odpowiada za zgodne współżycie ze WSZYSTKIMI i WSZYSTKIM, 
co wyraża się w ziemskiej biosferze. W kosmologicznym znaczeniu kolor ZIELONY 
oznacza harmonijną synchronizację wszystkich wymiarów Bytu.

CEL: uwolnić się od ciężarów przeszłości, zakończyć duchową polemikę, 
zdemaskować pobudki EGO, uporządkować wewnętrzny chaos, kontrolować słowa i 
myśli, przezwyciężyć wahania, nabrać wiary w siebie, zachować elastyczność, 
otworzyć się na prowadzenie duchowe.

Dzięki zsynchronizowaniu trójwymiarowej ziemskiej przestrzeni z czwartym 
wymiarem Bytu uaktywni się telepatia. Osobom należącym do piątego Zamku CZASU 
nic już nie stoi na drodze do świadomych kontaktów i telepatycznej komunikacji ze 



Źródłem. Kamień węgielny został położony!

Jeżeli urodziłeś się w Zielonym Zamku CZASU, to przez całe ziemskie życie będziesz pozostawał 
pod patronatem ŻÓŁTEGO CZŁOWIEKA, który zatroszczy się o to, abyś realizując program 
swojego przeznaczenia, określony przez pieczęć, ton i falę narodzin, poznał siłę wolnej woli i w ten 
sposób – z korzyścią dla całej ziemskiej społeczności – objawił na Ziemi jego mądrość.

Szkota piąta
Dyrektorem jest tutaj Żółty Samoistny Człowiek (Kin 212). Motto szkoły brzmi: “Mądrość i wola 
współpracy drogą do sukcesu". Główne przedmioty to: 1. Przebudzenie, 2. Siła ducha, 3. 
Świadomość celu, 4. Samokontrola, ład i dyscyplina. Piąty zamek – ucząc harmonijnej współpracy, 
podwyższa wibracje Ziemi i w ten sposób przybliża nas do Źródła – do naszego Spirytualnego JA w 
piątym wymiarze.

INFORMACJE DLA JOHANNA

Kin Johanna należy do GENEZY SMOKÓW, stąd jego obecność na Ziemi ma związek 
z uzdrawianiem defektów w świecie materii fizycznej, a więc wiąże się z uzdrawianiem 
od podstaw.

Johann musi zapuścić się w świat materii, aby zgłębić rządzące w nim iluzje, takie jak:  
chęć posiadania, niskie popędy, pozorne braki, a nawet kwestie odżywiania i problem 
nałogów. Dopiero, kiedy zaufa naturalnym procesom życia, kiedy zrozumie, że wszystkie 
jego braki są fikcją, kiedy zacznie się cieszyć, że może fizycznie żyć na Ziemi, będzie 
mógł dzielić się z innymi zdobytym doświadczeniem i w ten sposób – pracując w 
kolektywie – zacznie naprawiać defekty zaistniałe o wiele wcześniej.  
Przyporządkowanie GENEZIE SMOKÓW ma głębsze znaczenie. Pamiętając, że CZAS 
biegnie wertykalnie (zob. str. 12 – cykle fraktalne), możemy – żyjąc świadomie TU i  
korygując NASZE błędy w TERAZ – cofać się do zalążków ewolucji, aby tam – u 
podstaw ludzkiego istnienia – zaprowadzić ład, porządek i dyscyplinę wewnętrzną.

Kin Johanna należy do Fali Białego Łącznika, biegnącej w Północnym Białym Zamku 
Oczyszczania. Zadaniem drugiego Zamku CZASU jest porządkowanie i doskonalenie 
przestrzeni ziemskiej. Program drugiego Zamku wyznacza Żółty Wojownik, który 
wnosząc na Ziemię Kosmiczną Inteligencję i Galaktyczną Świadomość, wnosi 
jednocześnie BRAK STRACHU i NAJWYŻSZĄ SUWERENNOŚĆ. Energia ta pomoże 
Johannowi zgłębić prawdę, dokonać zdrowej analizy wydarzeń, pozbyć się lęków i  
obaw, puścić przeszłość, zaufać mądrości wewnętrznej, zharmonizować intuicję z 
rozumem, poczuć osobistą niezależność. Tego musi się nauczyć Johann, żyjąc w świecie 
materii. Dosyć dużo jak na jedno życie, ale sam się do tego zobowiązał. Pamiętajmy, że 
zamki CZASU to zamki PRZEZNACZENIA – egzekwują od nas tylko to, do czego się  
zobowiązaliśmy!

Świadoma postawa i wytrwała praca Johanna przyczyni się do podwyższenia poziomu 
świadomości zbiorowej, a tym samym do oczyszczenia aury ziemskiej. Najpierw będzie 
on oddziaływać na najbliższe otoczenie, potem na całe środowisko, aż z czasem jego 
promień sam zacznie się rozrastać. Zamki PRZEZNACZENIA realizują program 
oczyszczania planety z pomocą Energii Kosmicznych, oddanych do dyspozycji ludziom 
świadomym tego zjawiska.

Johann należy do Niebieskiej Rodziny, której celem jest dokonywanie przemian przez 
ustawiczne podwyższanie wibracji z pomocą sił przychodzących z zewnątrz. Dzięki 
oddziaływaniu Energii niebieskiego koloru Johann jest wystarczająco silny, aby 



dokonać korzystnych zmian i pozytywnych przekształceń w życiu – pod warunkiem, że 
skoncentruje się na złotym środku i zaufa mądrości podszeptu. Pozycja w Niebieskiej 
Rodzinie obliguje go do troski o bogactwo ducha i doskonalenie wrodzonych zdolności.  
Niebieska Rodzina zalewa go MĄDROŚCIĄ, która kiedyś może przeobrazić się w prawe 
działanie. Johann zdolny jest uczynić to, co powinno zostać uczynione. Jest jedno 
pytanie: CZY ZECHCE?

Planeta ZIEMIA oferuje mu swoją mistyczną wiedzę wokół mocy uzdrowicielskich, siły 
dokonania i pozytywnego oddziaływania na otoczenie.

POLE E: KIN PLANETARNY
POZYCJA KINU NARODZIN W KALENDARZU ZIEMSKIM

W kalendarzu ziemskim, podobnie jak w osobistym, każdy rok planetarny ma ściśle określony kin,  
zdefiniowany w pieczęci rodziny solarnej. Program roku planetarnego wyznacza jedna z czterech 
pieczęci: ZIARNO, KSIĘŻYC, MAG lub WICHER w rytmie jednego z trzynastu tonów.  
Przypominamy, że początek roku przypada na 26 lipca.

Chcąc ustalić swoją pozycję w kalendarzu ziemskim, odszukaj w tabeli wartości kinów wspólną 
wartość miesiąca LIPCA i interesującego cię roku urodzenia, a potem dodaj 26 dni. Otrzymana 
wartość będzie kinem poszukiwanego roku. Zwróć uwagę, czy urodziłeś się przed czy po 26 lipca! 
Tu łatwo o pomyłkę! Następnie znajdź w podręcznym kalendarzu dzień urodzin, zobacz, do jakiego 
miesiąca jest przyporządkowany i wpisz odpowiednie dane w polu E.

PRZYKŁAD:

Rok 1934/35 ----> lipiec 1934 = 163 – 163 + 26 = KIN 189 (Rok Rezonansowego Księżyca)
Rok 1935/36 ----> lipiec 1935 = 8 – 8 + 26 = KIN 34 (Rok Galaktycznego Maga)
Rok 1977/78 ----> lipiec 1977 = 258 ----> 258 + 26 = 284 ----> 284 – 260 = KIN 24 (Rok 
Spektralnego Ziarna)
Nie zapomnij, że maksymalna wartość kinu wynosi 260! Zobacz ostatni przykład!

UWAGA: W analogiczny sposób możesz wyznaczyć kin każdej interesującej cię daty, np. daty 
ślubu, rozwodu, podjęcia pracy, a następnie odczytać, z jaką Energią (fala, pieczęć i ton) wiązało 
się interesujące cię wydarzenie.

PRZYKŁAD:

Johann urodził się 20 stycznia 1947 roku. Według Kalendarza Trzynastu Księżyców jest 
to rok 1946/47. czyli Rok Rytmicznego Księżyca. Kin roku wyznacza pieczęć i ton w 
dniu 26 lipca 1946 roku. 20 stycznia jest jedenastym dniem siódmego miesiąca.

INFORMACJE DLA JOHANNA

Rok Rytmicznego Księżyca – to bardzo “gorący" rok dla ludzkiego EGO. Przyniósł on 
na Ziemię Siłę Przebudzenia i Oczyszczania, czyli Energię przełamującą blokady.

Siódmy miesiąc, w którym urodził się Johann, to miesiąc powiązań mistycznych – 
miesiąc rezonansu z najwyższymi wymiarami Bytu. Już w kołysce cielesność Johanna 
przeniknęły Najwyższe Energie, które przez całe życie będą zachęcać go do działań na 
rzecz uzdrawiania ziemskiej biosfery.



W roku 1999 Johann skończył 52 lata i od nowa zaczął przerabiać swój program. Był to 
Rok Rytmicznego Księżyca (1998/1999), a więc ten sam rok planetarny, w którym się 
urodził. Analiza wydarzeń w roku 1946/47 i w roku 1998/99 pokaże Johannowi, jaka 
jest jego rola w świecie i co ma tam do zrobienia. Czerwony Księżyc wypłukał stare 
osady, Rytmiczny Ton zrównoważył ich ciężar. Siódmy miesiąc zesłał Johannowi siłę 
zapłonu. Dzięki temu z wielką werwą mógł włączyć się do działań na rzecz ochrony 
środowiska oraz do pracy nad uświadamianiem i budzeniem ludzkości z uśpienia 
duchowego.

Jego książki są niezbitym dowodem, że Czerwony Księżyc zdołał rozbudzić w nim 
pamięć raju. Johann odnalazł swoje miejsce na Ziemi – stał się świadom swojego 
powołania.

WSKAZÓWKA: Interpretując kin roku planetarnego, wykorzystaj informacje ujęte w rozdziale 
TZOLKIN – Indeks pieczęci i tonów (bieguny). W rozdz. Okresy fal odszukaj kin roku i zapoznaj się 
z jego programem. W ten sposób dowiesz się, jaką “strategię działań" przyjęto w skali świata i 
czego dotyczyły plany roczne. Następnie porównaj program roku planetarnego z programem roku 
osobistego. Spróbuj wychwycić pokrewieństwa i swój indywidualny udział w realizacji programu 
uzdrowienia życia na Ziemi.

DALSZE PRZYPORZĄDKOWANIE

W chwili twoich narodzin zaistniało jeszcze wiele innych związków oprócz dotychczas 
wymienionych, takich jak przyporządkowanie do rodziny ziemskiej, chromatyki / klanu, grupy 
harmonii, czasokomórki, kwartetu okultystycznego, kierunku świata. W TZOLKIN wpisane jest 
nawet twoje ciało fizyczne. Te pozornie nieistotne informacje są bardzo ważne dla każdego 
programu narodzin, jednak ich interpretacja wymaga szerszej orientacji, dlatego na razie tylko je 
wymienimy.

Najpierw musisz nauczyć się wyczuwać energetyczną SIŁĘ CZASU i zrozumieć swoją metrykę 
urodzenia. Jest to twój czterowymiarowy, duchowy wzorzec przeznaczenia, towarzyszący ci od 
chwili pojawienia się na Ziemi – twój osobisty potencjał, który od urodzenia dźwigasz w swej 
podświadomości razem z dominującymi treściami programów rocznych. Jest to twój skarb, z 
którym budzisz się i z którym zasypiasz. W każdej chwili możesz wejść w bezpośredni rezonans z 
określoną Energią CZASU, aby powierzyć jej smutki i radości. Wystarczy świadomie wyrazić swoją 
wolę. Reszta dokona się sama.

Zacznij patrzeć na każdego napotkanego człowieka jak na nosiciela innej esencji CZASU – nawet 
jeśli on o tym nie wie. On i tak ma ją w sobie, tyle że w stanie uśpienia. Dzięki tym tak często 
przypadkowym spotkaniom coraz bardziej uaktywnia się potencjał przypomnienia. Większa część 
naszych towarzyszy losu wciąż jeszcze wiedziona jest przez “stare czasoprzestrzenie". Stań się tym, 
który budzi! W ten sposób możesz zaoszczędzić ludzkości nieskończenie wiele cierpienia. Teraz 
liczy się każda pomoc!

PODSUMOWANIE

Interpretację schematu narodzin Johanna przedstawiliśmy w sposób niezwykle lapidarny, aby nie 
naruszać sfery prywatności, do której każdy z nas ma niepodważalne prawo. Interpretację własnej 
metryki urodzenia należy zrobić bardziej szczegółowo. Powinieneś dokładnie określić dziedziny 



życia, w których masz coś do powiedzenia albo w których czujesz się całkowicie bezradny. Staraj 
się nazywać rzeczy po imieniu. Zrób listę swoich przyjaciół i wrogów i zastanów się, który z nich 
mógłby być twoim analogicznym, antypodalnym lub okultystycznym partnerem.
Zwróć uwagę na bieguny sprzeczności w życiu i zapisz, ku któremu z nich bardziej się skłaniasz: 
ku biegunowi STRACHU, czy ku biegunowi MIŁOŚCI? Jeśli uznasz, że jesteś chyba aniołem, bo 
stoisz na świeczniku, to wiedz, że nie jest to powód do chluby, ponieważ w życiu liczy się tylko i 
wyłącznie środek, albowiem środek wynosi cię ponad bieguny! Wiedz, że każda skrajność prowadzi 
do zguby. Tylko pozycja środka zapewnia klarowność pola widzenia!

Zarówno biegun STRACHU, jak i biegun MIŁOŚCI może rzucić cię w uzależnienie od obcych, 
wyimaginowanych autorytetów. Możesz też popaść w fanatyzm, stać się łatwym łupem dla innych 
albo religijną czy polityczną marionetką. W taki sposób tracisz swoją tożsamość.

 

Aby znaleźć złoty środek, należy zawsze rozważyć oba aspekty. Nie wolno chować głowy w piasek 
czy też działać impulsywnie. Zawsze trzeba liczyć się z realiami życia oraz umieć powiedzieć “tak" 
lub “nie", nawet jeśli się bardzo kocha.

Co roku w dniu urodzin zajrzyj do galaktycznej metryki i sprawdź, jak wygląda twój bilans. W ten 
sposób dowiesz się, czy zmieniło się coś w twoim życiu; czy ubyło parę nazwisk z listy wrogów i 
jak wygląda sytuacja na biegunach? Nanieś wszystkie poprawki i poczekaj do następnych urodzin.

W pracy z Kalendarzem Majów zwracaj szczególną uwagę na okresy fal. Fale są podstawą w 
rozumieniu sensu przeznaczenia. Prawa CZASU nie pominą nikogo. Wszyscy ludzie na świecie 
muszą przerobić dokładnie ten sam program, tyle że każdy z nas w innym czasie, w innym 
środowisku i w innym miejscu. Za chwilę wyjaśnimy ci, jak to jest możliwe.

Fala narodzin jest najważniejszą/a/ą w twoim życiu, ponieważ w niej skrywa się cel twojej 
podróży. Natomiast kin narodzin pokazuje ci twoje zadania, z uwzględnieniem najsłabszych 
punktów, które powinieneś w sobie wzmocnić.

Kiny roku osobistego wyznaczają ci roczne zadania, ale sferę działań sprecyzuj e fala, do której 
przyporządkowany jest kin roku. Przypominamy, że kiny roku wyznaczają cztery pieczęcie twojej 
rodziny solarnej. Zmianie ulegają jedynie tony. Tak więc, czy ci się podoba, czy nie, w ciągu 52 lat 
musisz przerobić program każdej fali.
To, co dziś jest dla ciebie programem roku, dla innego człowieka będzie tylko programem na 13 dni 
fali. I odwrotnie: to, co dla innego będzie programem rocznym, dla ciebie będzie tylko programem 
na czas trwania fal. Jednak i ty, i każdy inny człowiek wcześniej czy później będziecie musieli 
zetknąć się z tą samą Energią fali.
Kiedy nauczysz się biegle posługiwać Kalendarzem Trzynastu Księżyców, zacznij zwracać uwagę 
na falę z pieczęcią przewodnika kinu narodzin. Fala ta będzie bardzo mocno akcentować się w 
twoim życiu, podobnie jak fala przewodnika kinu roku. W tych dniach dostaniesz wiele osobistych 
wskazówek, a jeśli zboczysz z drogi lub popadniesz w zaślepienie, przewodnik nie omieszka 
poinformować cię o tym. Jeżeli pozostaniesz głuchy na wołanie przewodnika, wtedy przemówi on 
do ciebie nieco głośniej i bardziej drastycznie. Pojmij, że nie ukryjesz się przed swoim 
przeznaczeniem. Nie ma takiego miejsca na Ziemi!

Wiedz, że główną przyczyną osobistych problemów nie są “źli" ludzie, lecz twoje nastawienie i 
podświadomy strach – jako skutek nastawienia. To, w co gorąco wierzysz, a czego w rzeczywistości 



nie ma, wcześniej czy później przestaje po prostu funkcjonować. Następuje niepowodzenie i 
zaczynasz szukać winnych. Znajdujesz ich na zewnątrz, masz poczucie satysfakcji i pozornie 
wszystko wraca do normy. Po pewnym czasie znów następuje krach, znów szukasz winnych wokół 
siebie. I tak całe życie możesz kręcić się w kółko, wciąż wracając do punktu wyjścia, aż 
zrozumiesz, że nie ma winnych na zewnątrz. Jesteś tylko ty, twój strach i twoja wiara. Strach jest 
skutkiem, przyczyną są twój e błędne przekonania.

Wielu rodziców, chcąc wyegzekwować od dziecka określone zachowanie, straszy je 
wyimaginowanym dziadem. Dziecko wierzy, boi się i ze strachu (lecz nie z własnego przekonania) 
zmienia zachowanie. Początkowo doskonale zdaje to egzamin. Rodzice osiągają cel, natomiast 
dziecko koduje strach, który w wieku dojrzałym odzwierciedla się najczęściej pod postacią 
różnorodnych fobii. Z czasem dziecko podrasta, przestaje wierzyć w dziada i babę, zaczyna 
kierować się własnym rozumem, więc rodzice wymyślają diabła, potem kary cielesne, groźby, 
szantaże moralno-etyczne, terror psychiczny, i tak w nieskończoność. Gdy pociecha idzie do szkoły, 
do rodziców dołączają nauczyciele. Pojawia się nowa forma terroru, narzucanie następnych norm, 
prawd, zasad i przymusów. Z czasem dziecko usamodzielnia się, opuszcza dom rodzinny, wstępuje 
w związek partnerski, podejmuje pracę i znów ma nad sobą szefa. Pojawia się strach o egzystencję, 
lęk o miejsce pracy i jednocześnie niema niechęć do ludzi. Znowu nie może być sobą – trzeba 
zapłacić czynsz, wyżywić rodzinę. Musi się podporządkować! W końcu następuje bunt ze strony 
ciała. Pojawia się stres, depresja, choroba. Dopiero na tym etapie człowiek budzi się, przeciera oczy 
i zaczyna samodzielnie myśleć. Kiedy poznasz sieć osobistych powiązań wewnątrz fali (zob. str. 
105), znajdziesz bardzo łatwy sposób na odnalezienie źródła swoich, w istocie bezpodstawnych 
lęków, zrodzonych we wczesnych latach dzieciństwa, młodości, wreszcie w wieku dojrzałym.

Na zakończenie chcielibyśmy zwrócić uwagę na bardzo modne w ezoteryce, pojęcie niskich 
wibracji. Błędna interpretacja tego określenia może okazać się katastrofalna w skutkach! Wiele 
osób kojarzy niskie wibracje ze spirytyzmem, duchami zmarłych, zjawami astralnymi, pojawieniem 
się “zła" czy przysłowiowego “szatana", słowem, z czymś przerażającym. Taka interpretacja 
pogłębia tylko strach i zaciera obraz prawdy. Na bazie takich przekonań rodzi się idealny grunt do 
manipulacji losem ludzkim, zwłaszcza osób wrażliwych. Kiedy człowiek zaczyna się bać, przestaje 
logicznie myśleć i tym samym pozwala innym siłom – ziemskim i astralnym – ingerować w swoje 
życie. Niebezpieczeństwo czyha też z drugiej strony: mając na kogo zrzucić winę (podkusił mnie  
jakiś diabeł!), człowiek przestaje dociekać prawdy. Nie mogąc poradzić sobie z problemami, osoba 
ta zaczyna święcie wierzyć w czarnosprzysiężenie, natomiast otoczenie uznaje ją za nawiedzoną, 
opętaną lub chorą psychicznie. Nie znajdując pomocy z zewnątrz, usuwa się na bok, jest bliska 
obłędu i wciąż myśli, jak uwolnić się od “zła", którego w rzeczywistości nie ma. W ekstremalnym 
przypadku pojawiają się myśli samobójcze. Tymczasem wszystkie nasze strachy są polem 
mentalnym, stworzonym przez nasze myśli, wierzenia, przekonania. Egzystują w świecie astralnym 
jako obrazy energetyczne (myślokształty) i przestają nas straszyć w momencie, kiedy zrozumiemy 
mechanizm ich funkcjonowania i sposób, w jaki powstały. One istnieją, dają nam o sobie znać, ale 
nie mogą nas skrzywdzić. Niskie wibracje – to inaczej film nagrany na taśmę wideo. Gdy go 
oglądamy, dajemy się wciągnąć w akcję, ale wystarczy, że skasujemy nagranie, a film przestaje 
istnieć raz na zawsze. Nigdy więc nie należy walczyć ze skutkiem. To nic nie da. Aby zlikwidować 
skutek, trzeba zrozumieć i uzdrowić przyczynę!

 



 

SIEĆ POWIĄZAŃ W FALI

ROZWÓJ WYDARZEŃ W FALI



DZIEŃ NAZWA TONU DNIA SFERA DZIAŁANIA ZADANIA

1 MAGNETYCZNY

Sfera duchowa:
program CZASU, cel, zadania, 

przeznaczenie 
(ciało duchowe)

Identyfikacja celu fali.
Co jest głównym tematem?

2 BIEGUNOWY

Sfera fizyczna
materia, instynkt, odruchy 

naturalne
(ciało fizyczne)

Identyfikacja ciężaru zadań.
Jaki jest stopień trudności?

3 ELEKTRYCZNY

Sfera emocjonalna:
zmysły, czucie, odczucia, 
emocje, intuicja, nerwy

(ciało emocjonalne)

Identyfikacja zadania. 
Pomocne narzędzia.

Jak osiągnąć cel?

4 SAMOISTNY

Sfera mentalna:
umysł, świadomość, 

doświadczenie, wiedza, myśli, 
zamiary, poglądy
(ciało mentalne)

Identyfikacja zarysu. 
Możliwości. Strategia. 
Jak powinien wyglądać 

ostateczny wynik?

5 WIODĄCY

Sfera duchowa:
program CZASU, cel, zadania, 

przeznaczenie
(ciało duchowe)

Ukierunkowanie. Warunek 
powodzenia.

Kto lub co naprowadzi na 
drogę?

6 RYTMICZNY

Sfera fizyczna
materia, instynkt, odruchy 

naturalne
(ciało fizyczne)

Równoważenie przebiegu.
Co przemówi do rozsądku?

7  REZONANSOWY

Sfera emocjonalna:
zmysły, czucie, odczucia, 
emocje, intuicja, nerwy

(ciało emocjonalne)

Harmonizowanie procesów. 
Wsparcie. 

Kto lub co zasili realizację 
programu?

8 GALAKTYCZNY

Sfera mentalna 
umysł, świadomość, 

doświadczenie, wiedza, myśli, 
zamiary, poglądy 
(ciało mentalne)

Wiązanie faktów.
Gdzie tkwią ogniska zapalne?

9 SOLARNY

Sfera duchowa: 
program CZASU, cel, zadania, 

przeznaczenie 
(ciało duchowe)

Wzmocnienie. Naprowadzenie 
na drogę.

Co jest warunkiem 
powodzenia?

10 PLANETARNY

Sfera fizyczna:
materia, instynkt, odruchy 

naturalne
(ciało fizyczne)

Manifestacja celu. Poprawki. 
Jak wygląda końcowy efekt i 

co trzeba ulepszyć?

11 SPEKTRALNY

Sfera emocjonalna:
zmysły, czucie, odczucia, 
emocje, intuicja, nerwy 

(ciało emocjonalne)

Wejście sekcji porządkowej.
Kto lub co rozładuje napięcia?



12 KRYSTALICZNY

Sfera mentalna:
umysł, świadomość, 

doświadczenie, wiedza, myśli, 
zamiary, poglądy
(ciało mentalne)

Kooperacja. Przegląd 
wydarzeń. Analiza. 

Co zachęcało do pracy, a co 
utrudniało realizację planów?

13 KOSMICZNY

Sfera duchowa:
program CZASU, cel, zadania, 

przeznaczenie
(ciało duchowe)

Podsumowanie doświadczeń. 
Depozyt. 

Jak wygląda ostateczny 
bilans?

SIEĆ OSOBISTYCH POWIĄZAŃ W FALI 

Spośród 260 kinów TZOLKIN 52 z nich mają z tobą indywidualny związek (kiny rodziny solarnej).  
Wynika z tego, że co piąty dzień od dnia urodzin zasługuje na szczególną uwagę (260:52=5).

PRZYKŁAD: Johann ur. 20.01.1947 pieczęć kinu narodzin – Niebieska Ręka

pieczęć kinu narodzin 

Co piąty dzień w kalendarzu – należący do twojej rodziny solarnej – nawiązuje do jednego, ściśle 
określonego roku życia. 52 kiny odpowiadają 52 wzorcom 52 lat życia. Porównując minione lata z 
obecną sytuacją, możesz odkryć interesujące analogie.

PRZYKŁAD:

Jeżeli jesteś chorobliwie zazdrosny o partnera, być może w dzieciństwie byłeś zazdrosny o miłość 
rodziców do rodzeństwa. Jeżeli jesteś samolubny lub łakomy na słodycze, być może w dzieciństwie 
spotykałeś się z wyróżnianiem rodzeństwa przez rodziców.

W każdej fali znajdziesz dwie lub trzy pieczęcie należące do twojej RODZINY SOLARNEJ (nie 
mylić z rodziną kolorów}. Są one niezmiernie ważne przy rozwiązywaniu wielu problemów, a 
szczególnie tych, których ogniska zapalne zaistniały w latach wcześniejszych. Możliwość tę 
stwarza sieć pulsarów. Schemat ich funkcjonowania jest analogiczny jak w przypadku trzynastu  
miesięcy.
Jak znaleźć osobisty pulsar?
W tym miejscu będzie ci potrzebna twoja galaktyczna metryka urodzenia i druga część książki. W 
rozdziale Okresy fal odszukaj aktualnie biegnącą falę. Staraj się krok po kroku wykonywać 
poszczególne ćwiczenia.

PULSARY WIELOWYMIAROWE 

W każdej fali jesteś przyporządkowany do jednego z pięciu pulsarów wielowymiarowych, które 
łączą ze sobą ściśle określone lata życia. Wskażą go pieczęcie rodziny solarnej. Spójrz na graficzne 
odwzorowanie sieci pulsarów w fali i znajdź w nim dwie lub trzy pieczęcie należące do twojej 
rodziny solarnej. Następnie w polu B metryki urodzenia odszukaj w pionowej kolumnie tony 
towarzyszące pieczęciom pulsara i sprawdź, o jakie lata życia w nich chodzi. Być może wydarzyło 
się w tym okresie coś, co wyzwoliło duże pole napięć, np. pójście do przedszkola, kłopoty w 
szkole, uraza do rodziców, podjęcie pracy, przeprowadzka, wyjazd za granicę, ślub, rozwód, śmierć 
kogoś bliskiego, choroba, wypadek, sprawa w sądzie, pobyt w szpitalu, narodziny dziecka itp.

Jeżeli któraś z fal ma wyjątkowo burzliwy przebieg i nie możesz znaleźć tego przyczyny, cofnij się 
nawet do lat dzieciństwa. Tam może tkwić ognisko zapalne, np. żal do rodzeństwa, błędy 
wychowawcze, niesprawiedliwość rodziców. W ten sposób dostajesz od losu szansę uzdrowienia 



tego, czego nie zdołałeś zrealizować w latach, kiedy byłeś pasywnym “graczem".

PRZYKŁAD: Rodzina solarna Johanna (ur.1947) to: Ręka, Człowiek, Ziemia, Wiatr. W Fali Smoka 
sieć pulsara wielowymiarowego łączy wydarzenia z lat 1986, 1991 i 1996, tzn. kiedy Johann miał 
39, 44 i 49 lat.

SIEĆ PULSARÓW WIELOWYMIAROWYCH W FALI 

PULSAR PIERWSZY łączy: 

TON 1
TON 6
TON 11 

sfera duchowa
sfera fizyczna
sfera emocjonalna

przeznaczenie, cel, zadania
świat fizyczny, materia, instynkt, odruchy naturalne
zmysły, odczucia, emocje, współczucie, nerwy 

PULSAR DRUGI łączy: 

TON 2
TON 7
TON 12 

sfera fizyczna
sfera emocjonalna
sfera mentalna 

świat fizyczny, materia, instynkt, odruchy naturalne
zmysły, odczucia, emocje, współczucie, nerwy
świadomość, wiedza, doświadczenie, myśli, zamiary 

PULSAR TRZECI łączy: 

TON 3
TON 8
TON 13 

sfera emocjonalna
sfera mentalna
sfera duchowa 

zmysły, odczucia, emocje, współczucie, nerwy
świadomość, wiedza, doświadczenie, myśli, zamiary
przeznaczenie, cel, zadania 

PULSAR CZWARTY łączy: 

TON 4
TON 9 

sfera mentalna
sfera duchowa 

świadomość, wiedza, doświadczenie, myśli, zamiary
przeznaczenie, cel, zadania 

PULSAR PIĄTY łączy: 

TON 5
TON 10 

sfera duchowa
sfera fizyczna 

przeznaczenie, cel, zadania
świat fizyczny, materia, instynkt, odruchy naturalne 

Powyższa sieć łączy nie tylko określone lata życia, ale także odpowiednie dni fali bez względu na 
obecność pieczęci rodziny solarnej.
PULSARY JEDNOWYMIAROWE 

W każdej fali operują cztery pulsary jednowymiarowe, łączące pieczęcie z tej samej rodziny 
kolorów. Każdy z nich działa na jednej płaszczyźnie Bytu: duchowej, fizycznej, emocjonalnej lub 
mentalnej.

Jeżeli w określonym dniu zetkniesz się z czymś, czego nie rozumiesz, spójrz, do jakiego pulsara 
należy dana pieczęć. W ten sposób dowiesz się, jakiej sfery Bytu dotyczy ów problem. Następnie 
przeczytaj wskazówki odnoszące się do pozostałych pieczęci pulsara i spróbuj powiązać je w 
całość. W zależności od obecności pieczęci rodziny solarnej z pulsarem tym możesz być połączony 
bezpośrednio lub pośrednio, np. poprzez pieczęcie partnerów.
I tak:

• Jeżeli będą to sprawy związane z twoim przeznaczeniem (cel, zadania, twoja rola na Ziemi), 
najważniejsze informacje skupią się w dniach z tonami: 1, 5, 9 i 13.
• Jeżeli będzie chodziło o informacje związane ze światem fizycznym (zrządzenia losu, choroby, 
straty materialne), ważne będą dni z tonami: 2, 6 i 10.



• Jeżeli problem będzie dotyczyć sfery emocjonalnej (depresja, zniechęcenie, nadpobudliwość, 
nerwy), pomocne wskazówki wyłonią się w dniach opieczętowanych tonem: 3, 7 lub 11.
• Natomiast tony: 4, 8 i 12 niosą informacje dotyczące sfery świadomości, czyli twojego duchowo-
intelektualnego położenia (wiedza, poglądy, przekonania, osądy, interpretacja doświadczeń, pole 
myśli, zamiary).

Celowo nie interpretujemy tego zagadnienia, abyś sam spróbował odkryć osobisty związek z siecią 
pulsarów jednowymiarowych. Nie oznacza to jednak, że musisz natychmiast odrzucać interpretacje 
innych osób. Każda uwaga stanowi cenną pomoc, ale należy podchodzić do niej bardzo ostrożnie. 
Przy czym nie ma znaczenia, od kogo ona nadejdzie: od przyjaciela czy od doświadczonego 
znawcy zagadnienia. NIGDY NIE WOLNO przyjmować uwag bezkrytycznie, ale nie należy też 
bezwzględnie ich odrzucać! Najbardziej liczy się twoje własne odczucie. Stuprocentowe poleganie 
na cudzej interpretacji powoduje wyobcowanie – oddalenie się od własnego wnętrza. Wskazówki 
powinieneś przyjmować tylko od osób, do których masz pełne zaufanie. Ludzie skoncentrowani na 
dogmatycznych wizjach świata mogą wyrządzić ci wiele szkód swoimi sugestiami. Prawdziwą 
pomocą mogą służyć jedynie osoby uwolnione od wartościowania rzeczy i zjawisk. Czy znasz 
takie?

DWUNASTY DZIEŃ FALI
Obserwacja DWUNASTEGO dnia z Krystalicznym Tonem może przynieść wiele ważnych 
informacji. Tu skupia się esencja fali. Pozycja “okrągłego stołu" jest podsumowaniem wszystkiego, 
co dokonało się w fali. Poznasz tu konsekwencje swoich wcześniejszych działań. Przebieg 
dwunastego dnia powinieneś rozważyć w medytacyjnej zadumie, ale nie skupiaj się jedynie na tym, 
co bolesne.

TRZYNASTY DZIEŃ FALI
TRZYNASTY dzień z Kosmicznym Tonem – jest swego rodzaju “przechowalnią" albo “stacją 
depozytową". Esencja, która w tonie 12 osiągnęła wewnętrzną dojrzałość, deponowana jest w tonie 
13. Przechowywany wynik będzie przekazany następnej fali z tej samej rodziny kolorów (czwartej 
w kolejności fali).

W ten sposób wytwarza się interesująca sieć powiązań pomiędzy falami. Wynik ZAWSZE 
deponowany jest w TONIE TRZYNASTYM i dopiero, kiedy stojąca obok niego pieczęć uaktywni 
swoją Energię (zawsze w Magnetycznym Tonie), zdeponowany skarb zostaje przekazany dalej.

Jeżeli doświadczysz czegoś szczególnego w którymś okresie fali, oznacza to, że za 40 dni (licząc od 
dnia z tonem 13) potencjał ten zostanie ponownie włączony do indywidualnego pola życia. Reguła 
ta działa też w odwrotnym kierunku, tzn. można cofnąć się do poprzedniej fali z tej samej rodziny 
kolorów.
PIECZĘĆ PRZEWODNIKA DNIA
Jeżeli zaobserwujesz coś szczególnego, na przykład w Fali Żółtego Człowieka, powinieneś zwrócić 
uwagę na te kiny, w których Żółty Człowiek będzie przewodnikiem dnia.
Albo inaczej:

Jeżeli któregoś dnia spotkasz się z czymś, czego w żaden sposób nie możesz zrozumieć, rzuć okiem 
na pieczęć przewodnika. Sprawdź w części II w rozdz. Okresy fal, kiedy jego fala pojawi się w 
kalendarzu. Tam odnajdziesz tło swoich wcześniejszych doświadczeń.

NIEMOŻNOŚĆ DOSTRZEGANIA WIELU RZECZY 

Wszyscy wiemy, często z bolesnych doświadczeń, że najtrudniej jest pomóc sobie samemu. 
Wszystko jest informacją – prawo to jest wielkim wyzwaniem i jednocześnie kluczem do 
znalezienia przyczyny powtarzających się problemów. Wiele osób duchowo rozbudzonych 
przywiązało się do swoich karmicznych odbić. Prawa karmiczne często są zbyt wyolbrzymiane, co 



z kolei prowadzi do błędnego interpretowania informacji przynoszonych przez Energie dnia. W 
pojedynczych przypadkach karmiczna przyczynowość nadal może odgrywać ważną rolę, jednak u 
osób, które idą przez życie ze świadomością bezwarunkowej miłości, powiązania karmiczne mają 
coraz mniejsze znaczenie. Może się jednak zdarzyć, że przykre doświadczenia będą nam 
towarzyszyć przez wiele lat i w żaden sposób nie będziemy w stanie ustalić ich przyczyny. W takim 
przypadku należy uzbroić się w cierpliwość. Powinniśmy wiedzieć, że oprócz karmicznej 
przyczynowości istnieją jeszcze inne aspekty, które również należałoby uwzględnić.

• Może to być tak zwana DHARMA, czyli ściśle określone impulsy płynące z przyszłości. W 
obecnych czasach wstępujemy w najgorętszą fazę ewolucji. Przeznaczenie, które sobie wybraliśmy, 
zacznie coraz intensywniej meldować się w polu indywidualnym, aby przypomnieć nam, po co 
przyszliśmy na Ziemię. Jeżeli wciąż jesteś konfrontowany z tym samym problemem, mimo iż 
rozpatrzyłeś wszystkie aspekty karmiczne i nic w nich nie znalazłeś, spróbuj zbadać wzorce 
DHARMY. Rozważ problem pod kątem impulsów, które, być może chcą cię naprowadzić na inne 
tory myślenia.

• Zastanów się, czy trudności, z jakimi się borykasz, nie są czasem naturalnym hamulcem, 
zesłanym ci przez siły CZASU. Odnieś to do przyrody: kwiat, który za wcześnie zakwitnie, mogą 
zniszczyć poranne przymrozki. Może twoje “duchowe JA" zablokowało cię celowo, abyś 
przedwcześnie nie przekroczył pewnej strefy, której wibracji nie zdołałbyś wytrzymać na obecnym 
etapie rozwoju swej świadomości?

• Oprócz tego powinieneś mieć także na uwadze czynniki wiążące cię z twoją duchową rodziną. 
Nie można koncentrować się jedynie na osobistym rozwoju, ponieważ każdy z nas jest jednocześnie 
pomocą dla innych. Dzięki nam mogła zostać stworzona pewna osobista konstelacja – dla nas 
niezbyt wygodna – stwarzająca naszym bliskim korzystne warunki rozwoju. W takich sytuacjach 
staraj się zachować spokój, ucz się tolerancji, podchodź z miłością do osób trudnych we współżyciu 
i zaakceptuj pozornie niekorzystne sytuacje, zwłaszcza te, których chwilowo nie rozumiesz.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

Jeżeli nadal nie możesz zrozumieć pewnych zjawisk lub wciąż jesteś konfrontowany z tym samym 
problemem, zacznij na bieżąco notować spostrzeżenia, nie pamiętając o zapisywaniu numeru kinu 
dnia i imienia jego przewodnika. Dane te będą ci potrzebne do późniejszych porównań i analiz.

Wiedz, że masz wiele możliwości prowadzenia poszukiwań. My wskażemy ci kilka z nich, a TY 
musisz odkryć, która jest najlepsza. Gdzie może się skrywać KLUCZ do rozwiązania życiowych 
zagadek?

ZAPAMIĘTAJ:
• Każda pieczęć pojawia się w kalendarzu co 20 dni. Cofnij się o 20 dni i porównaj zapisane 
wówczas spostrzeżenia z obecnymi doznaniami. Jeżeli nie znajdziesz wyjaśnienia, poczekaj 20 albo 
40 dni, aż w kalendarzu znów pojawi się ta sama pieczęć.
• Jeżeli w określonym dniu zaobserwujesz coś szczególnego, natychmiast rzuć okiem na pieczęć  
przewodnika dnia. Następnie sprawdź, kiedy w kalendarzu pojawi się jego fala. Tam odnajdziesz tło 
swoich obecnych doświadczeń.

• Jeżeli spotka cię coś wyjątkowego w dniu przynależnym na przykład do Fali Białego Psa, spróbuj 
zwracać uwagę na te dni, w których pieczęć Biały Pies będzie przewodnikiem.
• Jeżeli doznasz czegoś znamiennego w konkretnym okresie fali, zwróć uwagę na następną falę z tej 
samej rodziny kolorów. Twój obecny potencjał zostanie tam ponownie włączony do twojego pola 
życia. Możesz też cofnąć się o 40 dni, do poprzedniej fali o tym samym kolorze.
• DWUNASTY dzień fali wskaże ci, gdzie tkwią twoje słabe punkty. Tu poznasz też swoje atuty.

• Pulsary wielowymiarowe są źródłem cennych informacji. Odszukaj osobisty pulsar w fali i 
odczytaj w metryce urodzenia (pole B), z którymi latami życia jest on powiązany i jakich sfer 



dotyczy. Spróbuj sobie przypomnieć, co wydarzyło się w tamtych latach. Sieć pulsarów 
wielowymiarowych wybiega też w przyszłość. Miej to na uwadze – zwłaszcza jeśli nie ukończyłeś 
jeszcze 52 lat. Twoje obecne problemy mogą powstrzymywać cię przed popełnieniem 
poważniejszych błędów, rzutujących na twoją przyszłość. Jeśli stoisz przed podjęciem ważnej 
decyzji, rozważ dokładnie późniejsze konsekwencje. Zastanów się również nad swoją postawą, 
sposobem bycia, planami, ewentualnymi pretensjami do ludzi oraz światem myśli.

• Zobacz, do jakiego pulsara jednowymiarowego należy interesująca cię pieczęć dnia. W ten sposób 
dowiesz się, jakiej sfery Bytu dotyczy twój problem.

• Jeżeli w żaden sposób nie możesz znaleźć rozwiązania, musisz uzbroić się w cierpliwość i 
poczekać 260 dni – aż w kalendarzu pojawi się ta sama fala. Odpowiedź przyjdzie na pewno!

• Nie powinieneś stracić z oczu osobistego rytmu TRZYNASTU miesięcy. Spójrz na program 
aktualnego miesiąca i prześledź wzajemne powiązania w sieci pulsarów. Zwróć szczególną uwagę, 
na jaką płaszczyznę Bytu oddziaływuje pulsar jednowymiarowy, a potem zastanów się, na jakiej 
płaszczyźnie zrodził się twój problem. Czy jest on natury mentalnej, emocjonalnej czy fizycznej? A 
może dotyczy przeznaczenia, od którego zacząłeś się oddalać?

                                      

ZNACZENIE I SENS CAŁOŚCI

My, ludzie, wraz z planetą Ziemią – jesteśmy częścią Wielkiego Kosmicznego Planu Stworzenia i 
to my sami musimy stworzyć sobie rajski Byt na Ziemi. Pierwsza faza realizacji planu objawienia 
Boskiej Iskry dotyczyła wypróbowania stwórczych możliwości i ustalenia ostatecznych granic. W 
tej części badań Świetlane Istoty pozostające w służbie CAŁOŚCI wzięły na siebie zadanie 
wypróbowania zagęszczania boskiej materii przez zwolnienie tempa wibracji aż do maksymalnych 
granic – z zachowaniem jednak pełnej świadomości swojego rajskiego pochodzenia.

Na mocy przyjętych zobowiązań zagwarantowano wszystkim istotom, że bez względu na to, co by 
się stało w tym eksperymencie, każda z nich zostanie z powrotem doprowadzona do pełnej 
świadomości i ma na to boską gwarancję – nawet wtedy, kiedy całkowicie zatraci widoki powrotu.

Świetlane Istoty ludzkiej natury były tą grupą, która miała wymierzyć maksymalny zasięg. 
Redukcja wibracji powodowała zagęszczanie materii, a materię zagęszczano dopóty, dopóki 



utrzymywała się pełna świadomość.

Inne Świetlane Istoty, zapuściwszy się w jeszcze większą gęstość, całkowicie zatraciły pamięć 
CAŁOŚCI. Do nich należą znane nam istoty Lucyferyczne. Utraciwszy pierwotną pamięć, zostały 
uwięzione w ciężko wibrującej materii, bez najmniejszej zdolności do dokonania samodzielnego 
zwrotu.

Kiedy nasza planeta – wtedy nie była to jeszcze ta ciężko wibrująca Ziemia, co dzisiaj – wraz z 
ludzkimi Świetlanymi Istotami, które zachowały boską Świadomość, wytyczyła ostateczne granice, 
wtedy MY zaoferowaliśmy siebie samych do wypełnienia zadania przyprowadzenia wszystkich 
nieświadomych do domu – zgodnie z obietnicą daną im kiedyś przez Boga. Była to bardzo śmiała 
decyzja, ponieważ musieliśmy zstąpić w nieświadomość, dobrowolnie przyjąć ciężko wibrujący 
wzorzec, który na pewien czas usypiał pamięć RAJU. Z tego względu w wielu traktatach 
spirytualnych często jesteśmy nazywani ŚPIĄCYMI.

Już przy pierwszym dobrowolnym upadku pojawiły się pierwsze problemy. Jednak dzięki innym 
pośród nas – tym, którzy od początku kontrolowali przebieg akcji i którzy będą ją wspierać aż do 
ostatecznego zakończenia – można było wkroczyć z korektą.

Jako kosmiczny statek ratunkowy razem z Matką-Ziemią przyjmowaliśmy na pokład każdego 
rozbitka – każdą OPÓŹNIONĄ ENERGIĘ, każde “prymitywne stworzenie". Bez zagłębiania się w 
to bliżej chcemy tylko napomknąć, że te kłopotliwe Energie świadomie wpuściliśmy do naszej 
cielesnej materii. W drodze powrotnej w ŚWIADOMOŚĆ nastąpił więc jeszcze jeden głęboki 
upadek. Razem z nimi musieliśmy zapaść w ponowną śpiączkę, wypaść z harmonii, zniżyć się do 
ich poziomu. Otworzyła się przed nami kręta droga Czasu Karmicznego i zdawało się, że nigdy się 
nie skończy. Zastanawiano się nawet, czy nie zakończyć tego wariantu ratunku i nie powołać 
innego modelu Bytu. Jednak Najwyższa Świadomość, którą nazywamy Kosmiczną Energią 
Chrystusową, zaproponowała nowy, bardzo śmiały program uzdrowienia. Z programem 
Chrystusowym (pierwotnie nie miał on nic wspólnego z Chrystusem sprzed 2000 lat) wystartował 
następny statek ratunkowy w kierunku macierzystego portu, jakim jest BOSKA ŚWIADOMOŚĆ. 
Jednak i ten proces doświadczał wielu awarii. Błędna interpretacja misji znalazła dostęp do wielu 
mitologii i była dalej wypaczana przez religie. Taki stan rzeczy rzucił nas w bolesną polaryzację, ale 
i tu nie próbujmy niczego wartościować.

Przed 26 000 lat do akcji ratowania Ziemi wprowadzono nowy plan energetyczny, znany jako rok 
platoński, który wniósł do gry CZTEROWYMIAROWĄ ENERGIĘ CZASU. Koncept ten został 
opatrzony kryptonimem WEHIKUŁ CZASU ZIEMIA 2013. Jego bazą operacyjną stał się 
kosmogram zwany TZOLKIN.

Drugą formą Energii jest RADIALNE SERCE, które bez przerwy emituje w przestrzeń najczystszą, 
życiodajną Praenergię. Ten nieustający WDECH i WYDECH utrzymuje przy życiu każdy Byt, 
wspiera przemijanie i każde istnienie. Tam, gdzie nie ma przemijania, wszystko znajduje się w fazie 
nieustannych zmian i przekształceń. Życiodajna pulsacja Źródła artykułuje się w trzynastu 
Stwórczych Tonach, które zasilają Byt w naszym Systemie Słonecznym – płyną w kierunku Słońca, 
a potem ze Słońca ku innemu słońcu i tak słońce po słońcu wracają do Galaktycznego Serca – 
naszego PRASŁOŃCA. Nie zagubmy się tutaj w przestrzeni i nie nadwerężajmy naszego 
ograniczonego rozumu. W tej chwili nie jesteśmy jeszcze w stanie pojąć wielkości Źródła i 
genialności Boskich Planów!

Jako miarę ziemskiego rytmu przyjęto cykl TRZYNASTU KSIĘŻYCÓW (miesięcy), opatrzony 
skrótem paradygmat >13:20<. W manewrze sprzężenia, przewidzianym na 26 000 lat, doszło 
przed 6 600 laty do niespodziewanego zgrzytu: przerwania procesu harmonizacji. Cztery piąte 
modułu TZOLKIN przebiegły według planu. Jednak między 194. a 200. krokiem na 260 możliwych 
pewna pozaziemska Energia rzuciła swój cień na planetę, wywołując poważne zakłócenia. Boski 
schemat >13:20< został skradziony ludzkości i z pomocą ludzkich istnień zastąpiony 
trójwymiarową formą Energii, oznaczoną symbolem >12:60<c. Wysoko rozwinięty już wtedy homo 



sapiens jeszcze raz popadł w traumatyczną niewolę EGO.

Duchem tego etapu ewolucji był tak zwany PROGRAM BABILOŃSKI (wcześniej atlantydzki), 
który zaczął formować świat nastawiony na wartości zewnętrzne. Z Babilonu trafił do Imperium 
Rzymskiego, następnie osiągnął Zachód i na koniec, nadużywając Posłania Miłości, zakotwiczył w 
Europie. Wraz ze swoimi pobratymcami na kontynencie nowo odkrytej Ameryki zaczął nie tylko 
opanowywać cały świat, ale swoją technologią coraz bardziej niszczyć biosferę.

Wszyscy znamy powiedzenie CZAS TO PIENIĄDZ. Pieniądz stał się najważniejszym 
instrumentem Starobabilońskiego Ducha, symbolem WŁADZY, która dyktowała scenariusz horroru 
pod tytułem PAN/NIEWOLNIK. Program Babiloński stworzył ŚWIADOMOŚĆ, która rozsiewała 
chciwość, nieufność i przemoc. MIEĆ WIĘCEJ NIŻ INNI (symbol Kaina) – to jego główny 
energetyczny bodziec.

Błędny rozwój osiągnął punkt szczytowy w ostatnim fraktalnym cyklu 260 lat. Dla większości z nas 
życie straciło głębszy sens, a śmierć oznaczała ostateczny koniec Bytu. Pogrążeni w wielkiej 
ciemności, popadaliśmy w coraz większe zakłamanie. Zaczęliśmy dbać o doczesne przyjemności, 
wygody, zadowalanie zmysłów. W tym piekielnym cyklu wzrastała tendencja do samozniszczenia 
aż po zagładę atomową. Chociaż największy upadek ludzkości zaznaczył się w ostatnich dwóch 
stuleciach, jego korzenie sięgają dalekiej przeszłości sprzed około 5 200 lat.

Powszechnie wiadomo, że zgodnie z prawami CZASU atlantydzką karmę wnieśli na Ziemię 
babilońscy kapłani. Przez zewnętrzną manipulację Energią spowodowali zmianę naturalnego 
ziemskiego rytmu i zakotwiczyli na planecie inną, nieadekwatną formę. Kapłaństwo babilońskie 
miało głęboką wiedzę i magiczne zdolności, bazujące na prawach kosmologii. Wiedzę tę 
utrzymywano w wielkiej tajemnicy. Manifestując swoją moc, kapłaństwo bardzo szybko 
zawładnęło całym ziemskim królestwem – łącznie z królestwem człowieka. Wszystko działo się 
pod płaszczykiem religii. Tak więc całą odpowiedzialność za obecny stan dźwigają babilońscy 
władcy dusz. To oni decydowali za innych, rozwijali coraz to silniejsze aparaty nacisku i z pomocą 
zasad “moralnych" uzurpowali sobie coraz większe prawa do władzy. Z pomocą ziemskich 
organów wykonawczych udało się tym – w swej istocie pozaziemskim – mocom bardzo skutecznie 
zaburzyć ludzką świadomość. Były więc bardzo bliskie zniweczenia naszego celu ewolucyjnego. 
Tak było jeszcze do niedawna: religie i władze państwowe żyły w niewidzialnej wewnętrznej 
symbiozie.

Dziś tysiące babilońskich inkarnacji chodzi jeszcze po Ziemi. Ludzie ci zajmują najważniejsze 
stanowiska, ale tylko po to, aby sami mogli zniszczyć swoje własne irracjonalne dzieło. Teraz 
pewnie rozumiesz te tak liczne, bezsensowne, irracjonalne decyzje osób liczących się w świecie!

Jednak w tle – w atomowym królestwie – proces synchronizacji przebiegał bez najmniejszych 
zakłóceń. W 1987 roku osiągnięto zenit i przystąpiono do zmiany kierunku biegu wydarzeń. Faza 
przejściowa trwała do 1992 roku. W 1992 roku Ziemia powróciła do swojego pierwotnego rytmu 
(>13:20<) i powoli zaczęła wchodzić w rezonans z Kosmiczną Praenergią. Mając kontakt z 
Najwyższą Inteligencją CZASU, możemy obecnie przywołać wszystkie zapomniane informacje. 
Droga w świadomy Byt odsłania przed nami czterowymiarową CAŁOŚĆ.

Proces scalania Ziemi dokonuje się z niewyobrażalną prędkością, jednak udział człowieka jest tutaj 
niezbędny. Tylko nowy HOMO SAPIENS jest w stanie wykorzystać cztero wymiarowe Siły 
CZASU, odzyskać magiczną moc stwarzania świetlanych rzeczywistości i w dotychczas 
niewyobrażalnym akcie MIŁOŚCI usunąć powstałe dysharmonie.

Obecne zakłócenie równowagi biologicznej w przyrodzie jest niczym innym, jak 
odzwierciedleniem fałszywego Programu Babilońskiego. Przejawia się ono nie tylko w zatruciu 
środowiska, skażeniu wód i powietrza, ale także w wypaczaniu naszych myśli, deformowaniu pola 
naszej świadomości i mentalnych stref Bytu. Skutki tego programu widoczne są również wśród 
ludzi. Wyrażają się one w braku radości i nieakceptowaniu życia, w utracie zdrowia, we 
frustracjach, smutku, ubóstwie, walce o egzystencję oraz w braku ogólnej harmonii. Jedyną 



fizyczną drogą wyjścia z impasu byłby powrót do natury, ale nie o to przecież chodzi, aby zaczynać 
ewolucję od nowa. Czas nagli. Uzdrowienie musi przyjść inną drogą!

Dzięki harmonizacji osiągniemy poziom częstotliwości, pozwalający nam wreszcie wylądować w 
domu. Wielu z nas nazywa ten moment SKOKIEM KWANTOWYM W PRZEBUDZENIU. Nie 
jest to kolejny etap ewolucyjny, jak wielu mogłoby przypuszczać. Jest to tylko powrót do prastarej 
świadomości, którą na pewien czas dobrowolnie uśpiliśmy, aby podać pomocną dłoń Opóźnionym 
Energiom. Wiedza ta nie jest żadną nowością, ale przypomnieniem! W tej fazie nie potrzebujemy 
rozwijać niczego nowego. Zadanie to wypełniliśmy w pierwszym stadium rozwoju ewolucyjnego. 
Dopiero po zakończeniu manewru holowania Opóźnionych Energii będziemy mogli przystąpić do 
następnego etapu uświetniania ziemskiego dzieła.

Na koniec chcielibyśmy podkreślić, że w toku akcji ratunkowej, wykazując przeogromną gorliwość, 
wypełniliśmy dwa dodatkowe zadania:

• Na skutek wypadnięcia z harmonii doznaliśmy wielu okrucieństw, ale jednocześnie 
dowiedzieliśmy się, co może się wydarzyć, jeżeli istoty boskie (wszyscy nimi jesteśmy) zechcą 
wypróbować polaryzację aż do maksymalnych granic.

• Przetestowaliśmy grę buntu przeciwko prawom boskim. Doświadczenie to było dla nas bardzo 
nieprzyjemne ze względu na skutki, które na nas spadły i cierpienia, których musieliśmy doznać. 
Kiedy jednak wrócimy do domu, sami się przekonamy, jak wielką przysługę wyświadczyliśmy 
Dziełu Stworzenia. Nigdy więcej nie będziemy już musieli wypróbowywać iluzorycznych idei i 
buntu przeciwko samym sobie. Dysharmonia wzbogaciła nas o dostatecznie wiele doświadczeń – o 
wiele więcej niż to było konieczne. Mnie to wystarczy! Tobie chyba też?

Szablony CZASU nie są ścisłym przeznaczeniem, lecz mentalnym drogowskazem, 
umożliwiającym dostęp do Energii dnia. Stanowią one ogólny wzorzec, wewnątrz którego 
należy interpretować własne spostrzeżenia.
Permanentne odkrycia, jakich dokonuje każdy człowiek, są rezultatem zmiennej gry pomiędzy 
dwoma biegunami: z jednej strony Energią dnia, z drugiej strony – wibracją ciała przyczynowego. 
To, co przyciąga twoją uwagę, ukazuje ci określony biegun i jednocześnie objawia, w jaki sposób 
osobiste zasoby będą wchodzić w specyficzny rezonans z Energią dnia. Jeżeli zaczniesz zwracać 
uwagę na osobisty rezonans, zapewnisz sobie doskonałe samopoczucie, co więcej, zdobędziesz 
niezbędne doświadczenie na przyszłość. Pamiętaj jednak, że w twoich osobistych odczuciach może 
zostać zarejestrowane także coś, co nie znajduje się w harmonii ze Źródłem. Kalendarz Majów daje 
ci możliwość dostosowania twoich doświadczeń do Energii dnia i tym samym wyeliminowania 
większości negatywnych doznań.

Energia dnia – jednakowa dla wszystkich ludzi – może wywołać u każdego z nas różny nastrój, 
ponieważ każdy z nas ma do przerobienia inne lekcje. Chcąc zwrócić nam na coś uwagę, może więc 
przeniknąć stosunki międzyludzkie albo ciało emocjonalne, aby w bardzo charakterystyczny sposób 
wgrać konkretne tematy w sferę naszych myśli. Rezonans z CZASEM objawia się na każdej 
płaszczyźnie Bytu i w różnych sferach naszej cielesności – fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i 
duchowej.

Celem Kalendarza nie jest analiza Bytu samego w sobie, lecz rozpoznanie blokad 
wypływających z ludzkiej NIEWIEDZY. Kalendarz Majów nie jest też środkiem do 
rozpoznawania tylko negatywnych wzorców, wręcz przeciwnie, służy głównie do 
rozpoznawania uzdrowionych wartości naszego ziemskiego “JA”.
Cała prawdziwa wiedza na temat praw CZASU jest kosmologią stosowaną. Dla cząstkowej wiedzy 
jej prawdziwy aspekt może wydawać się magią. Jednak magia jest czymś więcej niż tylko 
stosowaniem pewnych praw niepostrzegalnych dla ludzkich zmysłów. Przewaga magii nad nauką 
wynika z tego, że stwarza ona manifestacje, wykorzystując wiedzę kosmologii, podczas gdy nauka 
opiera się na wiedzy cząstkowej. Kosmologia jest sztuką międzywymiarowego stwarzania za 



pośrednictwem UNIWERSALNYCH PRAW KOSMOSU.

Rosnące zrozumienie cykli CZASU jest kamieniem milowym w kierunku rozszerzania 
świadomości. Słowa wyroczni delfickiej: POZNAJ SIEBIE SAMEGO spełnią się dzięki znajomości 
praw CZASU. W każdym TERAZ zawsze obecna jest właściwa Energia. Każda forma Energii  
wyraża się w uporządkowanych strukturach. Dotyczy to nie tylko świata fizycznego, lecz także 
duchowego. Podobnie jak dla każdej żywej istoty niezbędne jest powietrze, tak samo dla oddechu 
żyjącego w nas DUCHA ważny jest fluid CZASU. Świadoma komunikacja z CZASEM jest 
najkrótszą drogą do zrozumienia sensu ludzkiego Bytu. DUCH koresponduje z nami przez naszą 
świadomość. Osoby świadome praw CZASU wiedzą, jak i z kim wchodzić w rezonans, natomiast 
wszyscy nieświadomi wykorzystywani są przez obce Energie, od których specjaliści, tak zwani 
bożkowie iluzji, wciąż jeszcze manipulują ludzkim losem na Ziemi.

Wiedza o rytmach CZASU może pomóc każdemu człowiekowi, bez względu na miejsce, w jakim 
żyje i środowisko, w jakim się obraca.

Celem tej książki jest nauczenie ludzkości nowego podejścia do świata, ludzi i życia.

Nasze indywidualne ciało przyczynowe – nasze “JA" formujące się w czasie i przestrzeni – ujęte 
jest również w wielkim planie uzdrowienia i – jak każdy Byt – płynie w CZASIE i rozwija się w 
CZASIE. Wszyscy jesteśmy CZASOISTOTAMI.

Czy rozumiesz teraz, KIM JESTEŚ? 

 



ANEKS   WAŻNIEJSZE TERMINY

CZAS – czterowymiarowy, wzorcowy program ewolucji; program globalnego uzdrowienia planety 
Ziemi.

DHARMA – impulsy płynące z przyszłości.

DUALIZM – dwoistość, pojęcie abstrakcyjne, wykraczające poza materię fizyczną; duale są 
wzajemnie dopełniającą się częścią dwoistej całości, przy czym każda część ma dokładnie tę samą 
wartość; nie ma tu mowy o wartościowaniu odczuć.

EGO – stwórcze narzędzie człowieka; świadoma część osobowości, kształtująca określony 
światopogląd na mocy prawa wolnej woli.

ENERGIA – inteligentna siła, niosąca określony program.

FALA – 13-jednostkowy program CZASU, zdefiniowany przez pierwszą pieczęć; 13-dniowy 
harmonogram działań w sferze określonej przez pieczęć pierwszego dnia.

FRAKTALE – przedziały czasu o tej samej wartości energetycznej, różniące się długością trwania.

GENEZA– jeden z trzech cykli ewolucji, oddziałujący na sferę fizyczną, emocjonalną lub 
mentalną.

KARMA – suma uczynków dobrych i złych, decydująca o charakterze nowego wcielenia.

KIN – suma Energii tonu i pieczęci; siła oddziałująca na konkretną sferę życia, wywołująca 
określony skutek, w zależności od świadomej woli człowieka.

KRONIKA AKASZY – księga wcieleń; informacje o wszystkich przeżyciach i wcieleniach na 
Ziemi. 
LICZBA – energetyczna treść zakodowana w wartości liczbowej.

PIECZĘCIE – dwadzieścia aspektów Mądrości Wszechświata.

POLARYZACJA – biegunowość doświadczana przez ludzi ekstremalnie, tzn. jako przyjemne lub 
nieprzyjemne wrażenie; chodzi tu o rzeczy nie mogące istnieć bez siebie, podlegające tym samym 
prawom, posiadające bieguny. W naszej pracy przez polaryzację rozumie się pulsację energii 
pomiędzy biegunem MIŁOŚCI (wysoka wibracja, przyjemne wrażenie), a biegunem STRACHU 
(niska wibracja, nieprzyjemne wrażenie). Napięcie, jakie wytwarza się pomiędzy biegunami, 
pobudza ludzi do działań, stąd byłoby bezsensowne wystrzeganie się pola napięć. Z uwagi na 
warunki, w jakich żyjemy, wszyscy musimy poruszać się pomiędzy biegunami; jest absolutnie 
niemożliwe, aby człowiek znajdował się bez przerwy w jednakowym stanie, np. był zawsze 
zdrowy, odprężony, dobroduszny, nikt też nie jest ciągle zły.

PORTALE GALAKTYCZNE – kosmiczne wrota; dni, w których zaznacza się bezpośrednie 
oddziaływanie uzdrawiających Energii z Kosmosu.

PULSAR– łącze międzywymiarowe.

REZONANS – oddźwięk, echo, współbrzmienie z Energią o zbliżonym poziomie świadomości, 
inteligencji.

SIŁA PIECZĘCI – siła wyznaczająca horyzont działań; aspekt miary.

SIŁA TONU – siła pobudzająca do działań; aspekt ruchu.

TONY – trzynaście impulsów Najwyższej Inteligencji Wszechświata; Trzynaście Promieni Stwórcy 
Uniwersum; Puls Galaktycznego Serca.

TOŻSAMOŚĆ – duchowy identyfikator poziomu świadomości człowieka.

ZAMEK– 52-jednostkowy program ewolucji, określający udział człowieka w procesie uzdrawiania 
określonych sfer życia na Ziemi.



TZOLKIN
Indeks pieczęci i tonów

TZOLKIN Z ZAZNACZENIEM 20 OKRESÓW FAL



 TRZYNAŚCIE TONÓW

 FUNKCJE TRZYNASTU TONÓW BIEGUNY 
MAGNETYCZNY TON JEDNOŚCI

Siła Przyciągania (sfera duchowa)
przyciąga tematykę

[+] zdolności organizacyjne, siła koncentracji
[-] wykorzystywanie słabszych, chęć 

kontrolowania, ospałość, lenistwo
BIEGUNOWY TON POLARYZACJI

Siła Polaryzacji (sfera fizyczna) 
polaryzuje wyzwanie, selekcjonuje 

tematykę, wnosi temat do życia

[+] odwaga, siła ducha, mocne nerwy
[-] konfliktowość, nadpobudliwość, rozterki 

duchowe, skłonność do nałogów 

ELEKTRYCZNY TON RYTMU
Sita Bodźców (sfera emocjonalna)

pobudza do działań; wprowadza ruch

[+] zapał, werwa, przedsiębiorczość, 
temperament

[-] chęć imponowania, nadaktywność, brawura, 
przesada, uleganie presji

SAMOISTNY TON MIARY
Siła Wizji Celu (sfera mentalna)

Wyznacza ostateczny cel; definiuje 
program

[+] rezolutność, skromność, pozytywny wpływ 
na ludzi

[-] przemądrzałość, poczucie wyższości, 
przecenianie rozumu, przedwczesne wnioski, 

duma
WIODĄCY TON AUTORYTETU

Siła Ukierunkowania (sfera duchowa)
naprowadza na cel

[+] siła przywódcza, autorytet, człowiek czynu
[-] poza, postawa macho, nadużywanie władzy, 

karierowiczostwo, chwiejność 
RYTMICZNY TON RÓWNOWAGI

Siła Równowagi (sfera fizyczna)
równoważy przebieg działań; 

wprowadza poprawki

[+] zdolność koncentracji, silna wola, 
cierpliwość, opanowanie

[-] nietolerancja, nieprzystępność, fanatyzm, 
opór przed zmianą, zakała towarzystwa

REZONANSOWY TON SIŁY 
MISTYCZNEJ

Sita Zapłonu (sfera emocjonalna)
pobudza do działań; zasila energią; 

zsyła wsparcie

[+] wysokie uwrażliwienie, subtelność, 
towarzyskość, zdolność perswazji

[-] skłonność do popadania w panikę, depresje, 
zgorzkniałość, pesymizm, przekora, osądy

GALAKTYCZNY TON 
WSPÓŁBRZMIENIA

Siła Harmonizacji (sfera mentalna)
usuwa ogniska zapalne; harmonizuje 
procesy; łączy poszczególne etapy

[+] silą przebicia, śmiałość, pracowitość, 
opanowanie, dyplomacja

[-] bezduszność, oschłość, brak uczuć, chęć 
manipulowania innymi, brutalność 

SOLARNY TON INTUICJI
Sita Zamiaru (sfera duchowa)

naprowadza na drogę

[+] inspiracja, intuicja, genialność, rezolutność
[-] zarozumialstwo, arogancja, opryskliwość, 

porywczość, lekkomyślność, niestałość
PLANETARNY TON 

URZECZYWISTNIENIA
Siła Uszlachetniania (sfera fizyczna)

manifestuje wynik

[+] stanowczość, pracowitość, dociekliwość, 
motywacja do działań, ciekawość świata
[-] upór, skąpstwo, zachłanność, egoizm, 

zaślepienie, brak współczucia
SPEKTRALNY TON DYSONANSU
Sita Oczyszczenia (sfera emocjonalna)

rozładowuje napięcia, porządkuje 
teren; usuwa odpady

[+] postępowość, patrzenie w przyszłość, 
zgodność, puszczanie uraz

[-] drobiazgowość, pamiętliwość, niestabilność, 
zagubienie, bałaganiarstwo, straty



KRYSTALICZNY TON 
STABILIZACJI

Sita Wyższej Prawdy (sfera mentalna)
umożliwia przegląd wydarzeń, 
dokonuje analizy; zachęca do 

współpracy 

[+] rozum analityczny, bezstronność, 
spostrzegawczość, uczciwość

[-] manipulowanie innymi, lekceważenie 
niebezpieczeństw, zniechęcenie

KOSMICZNY TON 
UNIWERSALNEGO RUCHU
Siła Przemian (sfera duchowa)

skupia kwintesencję; podsumowuje: 
przekazuje wynik dalej; dokonuje 

zmian i przekształceń

[+] silne atuty, spostrzegawczość, dokładność; 
obowiązkowość; elastyczność; genialność

[-] egocentryzm, zarozumiałość, chwiejność, 
strach o egzystencję; niesłowność, fałsz

DWADZIEŚCIA PIECZĘCI

1 SMOK – IMIX
Siła ZAUFANIA

Fundament, wiara, 
ufność, nowy początek

Neptun ziemia
wschód

 

2 WIATR – IK
Siła DUCHA

Inspiracja, 
komunikatywność

Uran powietrze
północ

3 NOC – AKBAL
Siła INTUICJI

Idee, przezwyciężanie 
braków, sny

Saturn woda
zachód

 

4 ZIARNO – KAN
Siła ROZKWITU
Talent, pomysły, 

możliwości, rozkwit
Jowisz ogień

południe

5 WĄŻ – CHICCHAN

Siła INSTYNKTU
Instynkt, wola życia, 

siły witalne, 
wytrwałość

Maldek
/Maldona/

ziemia
wschód

 

6 ŁĄCZNIK – CIMI
Siła PRZEMIAN

Przeszłość, uwolnienie, 
równowaga

Mars powietrze
północ

 

7 RĘKA – MANIK
Siła UZDROWIENIA
Wiedza, uzdrowienie, 
dokonanie, aktywność

Ziemia woda
zachód



 

8 GWIAZDA – 
LAMAT

Siła PIĘKNA
Dyscyplina, harmonia, 

estetyka, 
obowiązkowość

Wenus ogień
południe

 

9 KSIĘŻYC – MULUC
Siła PRZEBUDZENIA

Pamięć, sens życia, 
oczyszczanie

Merkury ziemia
wschód

 

10 PIES – OC
Siła EMOCJI

Lojalność, emocje, 
uczucia, reakcje

Merkury powietrze
północ

 

11 MAŁPA – CHUEN
Siła LEKKOŚCI

Pogoda ducha, radość 
życia, optymizm

Wenus woda
zachód

 

12 CZŁOWIEK – EB
Siła WOLNEJ WOLI

Mądrość, 
odpowiedzialność

Ziemia ogień
południe

 

13 WĘDROWIEC – 
BEN

Siła WOLNOŚCI
Próby, karma, wolność 

osobista
Mars ziemia

wschód

 

14 MAG – IX

Siła 
PRAWORZĄDNOŚCI

Uczciwość, miłość, 
sprawiedliwość, materia

Maldek
/Maldona/

powietrze
północ

 

15 ORZEŁ – MEN
Siła WIZJI

Świadomość celu, 
demaskowanie iluzji

Jowisz woda
zachód

 

16 WOJOWNIK – CIB
Siła INTELIGENCJI

Brak strachu, rozsądek, 
niezawisłość

Saturn ogień
południe

 

17 ZIEMIA – CABAN
Siła KIEROWANIA

Ukierunkowanie, dobro 
ogółu, współpraca

Uran ziemia
wschód



 

18 ZWIERCIADŁO – 
ETZNAB

Siła ROZPOZNANIA
Odbicia, prawda, 
tożsamość, maski

Neptun powietrze
północ

 

19 WICHER – CAUAC
Siła ODNOWY

Innowacje, 
przekształcenia, zmiany

Pluton woda
zachód

 

20 SŁOŃCE – AHAU

Siła 
BEZWARUNKOWEJ 

MIŁOŚCI
Oświecenie, 

przebaczenie, miłość

Pluton ogień
południe

DWADZIEŚCIA PIECZĘCI (C.D.)
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Brak zaufania. Kwestie 
odżywiania; Bezsilność; Chaos. 

Uczucie, ze się czegoś posiada za 
mało. Dominacja ego, Porywczość; 

Żądza władzy; Agresja

Ufność; Aktywność; Zapał. Boska 
pomoc; Predyspozycje; Ciepło 

matczyne; Dobroduszność, Silna 
osobowość. Pracowitość, Wiara
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Rozłąka; Zwątpienie; Brak 
poczucia więzi z bliskimi i ze 

światem; Kompleksy; 
Niskowartościowanie siebie albo 
narzucanie swoich racji; Straty

Natchnienie; Siła ducha, Trzeźwe 
spojrzenie; Równowaga 

wewnętrzna; Dyplomacja. 
Zdyscyplinowanie, Towarzyskość. 

Silna baza wyjściowa
Zbyt subiektywne nastawienie. 

Depresja; Obwinianie, Lęk przed 
zmianą, Samoosądzanie, Brak 

punktu oparcia; Fobie. Pociąg do 
okultyzmu; Niedostatek

Spokój; Dostatek, Kreatywność; 
Korzystne propozycje; Zgłębienie 

tajemnic; Niezależność; Głębia 
spirytualna. Pomysłowość; Sny

Ograniczanie nowych możliwości. 
Przedkładanie bezpieczeństwa nad 

przebudzenie duchowe; 
Niepewność; Zaniedbywanie 

ciebie; Fałsz. Osobowość 
neurotyczna

Świadomość celu; Rozwój; Postęp, 
Otwartość; Idee; Możliwości; 

Wrodzone zdolności, Natchnienie; 
Operatywność; Samokontrola. Kod 

DNA

Wygórowane życzenia. 
Zagłuszanie bodźców cielesnych. 

Przesadne zachcianki; Zaślepienie, 
Emocje, Choroby; Pokusy; Brak 

higieny; Niskie morale

Mocne nerwy; Opanowanie. 
Atrakcyjność seksualna; Zmiana 
trybu życia. Instynkt; Witalność, 
Dobre samopoczucie, Pomoc w 

opresji. Radość życia
Strach, Chęć sprawowania kontroli. 

Rozkojarzenie, Nieprzystępność; 
Przygnębienie; Walka i opór. 

Przekupstwo; Urazy, Pamiętliwość; 
Oszukiwanie siebie

Uwolnienie od nawyków; 
Puszczenie przeszłości. Wytrwałość. 

Sukcesy życiowe; Zakończenie 
polemiki duchowej; Transmutacja; 

Zmiany w DNA
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Problem; z zakończeniem spraw; 
Zbyt wiele słów, Wzburzenie; 
Niepokój, Nadpobudliwość, 

Bezmyślność; Niezadowolenie z 
siebie, “Wół roboczy"

Spełnienie; Potęga dokonań, Wiedza, 
Sfera uzdrawiania; Zdolności 

spirytualne. Mądrość podszeptu; 
Pewność siebie; Silna motywacja do 

pracy
Zwątpienie. Lekcja dysharmonii, 

Nieład; Rozdwojenie jaźni. 
Pretensje do całego świata; 

Konfliktowość; Niezadowolenie z 
siebie; Pesymizm, Kłótnie i spory

Sztuka; Elegancja. Poczucie piękna; 
Dobry gust; Znalezienie celu w 

życiu. Jasne perspektywy; Dobre 
samopoczucie; Perfekcja. Siła 

emanacji; Skromność
Brak sensu, Przygaszenie, 

Zagubienie, Negatywne afirmacje. 
Pozorny spokój; Napięcie 

nerwowe, Blokady, 
Powściągliwość, Upór. Duma; 

Niechęć

Podświadomość; Pamięć; Ulga; 
Zapał; Wiedza mistyczna; 

Prawdziwa tożsamość; Dojrzałość 
życiowa; Mądrość; Doświadczenie, 

DHARMA

Negatywne emocje. Zachłanność, 
Zazdrość; Egoizm; Nielojalność; 

Niechęć do partnera. Dołki 
emocjonalne. Rozczarowanie. 

Przykrości

Bezinteresowna miłość; Więź z 
towarzyszem losu, Wierność, 

Uczuciowość, Przełom; Postrzeganie 
po-nadzmysłowe. Zrównoważenie. 

Współczucie
Zbyt duża powaga; Brak humoru; 

Sarkazm; Skrytość; Zatajanie 
prawdy; Igranie z ogniem, 

Przeciążenie; Pech. Zrządzenia 
losu. Małomówność; Zakłamanie

Demaskowanie fałszu. Humor; 
Niewinność. Lekkość, Pełna 

akceptacja życia; Wiedza 
spirytualna, Elastyczność, 

Inteligencja
Niedosyt, Nieprzystępność; 
Przecena rozumu, Pustka 

wewnętrzna; Wyrokowanie. 
Porażki, Wyroki losu; 

Bezwzględność. Piekło życiowe. 
Sprzeczności

Mądrość życiowa. Subtelność 
wyrazu. Niezależność; Poskromienie 

ego, Wolna wola. Własne zdanie, 
Wrodzona inteligencja; Praca 

zespołowa

Potrzeba izolacji; Strach przed 
nieznanym; Powściągliwość, 

Uwikłanie w karmę, Nieśmiałość; 
Przeszkody, Frustracje. Nałogi. 

Zniewolenie. Agresja

Wolność; Przełamywanie granic. 
Ciekawość; Nowy kierunek, ..Filar 

NIEBA"; Możliwości, 
Samozaparcie; Talent twórczy; Wola 

działania. Siła ducha
Nadużywanie władzy, Chęć 

kontrolowania. Nieuczciwość, F, 
goi styczne działanie; Rozum. 
Braki; Podstęp. Manipulacje; 

Węzły gordyjskie; 
Niesprawiedliwość

Wiedza. Transformacja, 
Wszechstronność. Wsparcie 

duchowe. Zdolność przewidywania; 
Głos serca; Uczciwość, 

Bezinteresowność; Miłość; 
Rozsądek

Niemożność powiedzenia “NIE"; 
Brak nadziei. Brak własnego 

zdania; Poczucie niższości. Pustka, 
Uzależnienie, Bezruch; Zero 
inicjatywy. Łaska i niełaska

Świadomość celu. Praca zespołowa. 
Duch kolektywny; Wiedza 

spirytualna; Chęć tworzenia. Nowe 
perspektywy, Kopalnia wiedzy. 

Zapał, Satysfakcja
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Brak wiary w siebie; Przeciążenie. 
Obawy; Niezdecydowanie. 

Materializm, Zimna kalkulacja; 
Samotność; Stronniczość, Chłód, 
Arogancja; Żądza władzy; Duma

Harmonizowanie intuicji z 
rozumem; Brak strachu. Głos 

wewnętrzny, Wyższa Świadomość, 
Operatywność; Odwaga. Siła 
przebicia. Rozum analityczny

Ucieczka od teraźniejszości; 
Przedwczesne wnioski. Błędna 

interpretacja snów, znaków i wizji, 
Lekceważenie życia, 

Konfliktowość, Zaślepienie, 
Egocentryzm

Wsparcie z zewnątrz, 
Odpowiedzialność. Ukierunkowanie 
na dobro ogółu, Przykład dla innych; 

Moc uzdrawiania. Współpraca; 
Stosunki międzyludzkie

Problem rozłąki; Odbicia lustrzane; 
Zwątpienie, Rozbieżności; 
Zakłamanie. Uwięzienie w 

dramacie życia. Rozterki duchowe, 
Intrygi, Zrządzenia losu

Rozsądek; Zdolność rozstrzygania; 
Prawdomówność; Zgłębienie 

paradoksów. Spojrzenie cieniowi w 
oczy, Odwaga, Akceptacja, Pomoc

Wątpliwości; Strach przed 
nieznanym; Krytycyzm. Mania; 
Problem nałogu; Negacja; Upór; 

Drobiazgowość. Katastrofy 
życiowe; Niepowodzenia. Zmiany

Płynność działań; Genialne 
rozwiązania. Wiązanie nici DNA; 

Odwaga. Siła działania; Innowacje; 
Błyskotliwość, Śmiałość. 
Świadomość celu. Zapał

Totalny krach; Ociężała głowa; 
Wyrokowanie; Oczekiwania, 
Zawężone pojęcie miłości – 
kochanie za coś, Narzekanie, 

Złorzeczenie, Fałszywe nadzieje

Oświecenie duchowe; Wzlot, 
Obiektywizm, Bezwarunkowa 

miłość, Przebaczenie; 
Błogosławieństwo. Świadomość 
celu; Postęp; Dobroć; Mądrość

DWADZIEŚCIA PIECZĘCI

ARCHETYPY MAJÓW
W REZONANSIE Z KALENDARZEM TRZYNASTU KSIĘŻYCÓW

CZTEROWYMIAROWY KOD PRZEZNACZENIA
> Kiny dnia i roku urodzin <

Według:
A. Spilsbury i M. Bryner, Wyrocznia Majów

Johann Kossner, Refleksje z seminariów
 



ARCHETYP MAJÓW:
1.

IMIX

Czerwony SMOK
wymawiaj: i`miisz

SYMBOL Smok, woda, wino, krew, pierś matki, korzeń 
KIERUNEK
ŚWIATA

Wschód – Miejsce Światła i Początku 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Źródło życia; Boska pomoc; Zaufanie; Predyspozycje; Siła początku; 
Ufność; Aktywność; Zapał; Ciepło matczyne; Dobroduszność; Silna 
osobowość; Pracowitość, Wiara w siebie 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Brak zaufania; Kwestie odżywiania; Uczucie, że otrzymuje się zbyt mało 
boskich darów albo uczucie, że jest się niegodnym, aby coś otrzymać; 
Bezsilność; Chaos; Dominacja ego; Porywczość; Żądza władzy; Agresja 

TRANSFORMACJA
CIENIA

Zaufaj wspaniałym wyobrażeniom, że dostajesz w życiu to, co 
potrzebujesz. Otwórz się na przyjmowanie. Mów o swoich uczuciach, 
potrzebach i marzeniach. 

RODZINA
KOLORÓW

Czerwona – inicjatorzy / prekursorzy
(przetrzeć szlaki, wtajemniczyć, przebudzić, stworzyć bazę wyjściową) 

PLANETA Solarny NEPTUN (energia wewnętrzna)
Siła Stworzenia – Siła Początku – Siła Zaufania 

IMIX – CZERWONY SMOK
W REZONANSIE Z KALENDARZEM 

Pokarm, ufność, wiara... 
Czerwony Smok bez względu na towarzyszący mu ton dnia zawsze wnosi kwestię zaufania. Dni 
opatrzone pieczęcią zahaczając o biegun cienia, mogą objawiać się strachem, bezsilnością, 
zagubieniem, chaotycznym działaniem, postawą macho czy “napuszonym" EGO. Ponieważ 
Czerwony Smok symbolizuje świat materii, pod wpływem Energii cienia może pojawić się silny 
impuls w kierunku niskich pobudek (żądza władzy, skąpstwo, chciwość).

Pozytywny wpływ IMIX przejawia się jako chęć działania, aktywność, zapał, zaufanie, wiara w 
siebie. Energia dnia może zaakcentować opiekuńczość, “matczyne” ciepło, pogodę ducha. 
Sprawami, do których Czerwony Smok przywiązuje szczególną wagę, są sprawy materialne, kwestie 
odżywiania, jak również radość życia.

IMIX CZERWONY SMOK
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN 

WZORZEC ŚWIATŁA 

Ten, kto inkarnował się w dniu Czerwonego Smoka, wybrał sobie Energią oferującą mu najwyższy 
potencjał stwórczy, wspomagany silnymi bodźcami. W tym spektrum oddziaływają moce 
wspierające każdy początek. Siła napędu Smoka, rozszerzając bieguny sprzeczności, sprzyja 
jednocześnie rozwojowi niskich pobudek, mogących wywołać długotrwałe następstwa karmiczne. 
Tutaj też manifestuje się potencjał Pramatki, objawiający się jako dobroduszność, poczucie pełnej 
odpowiedzialności i ustawiczna troska o otoczenie. Na plan pierwszy może wysunąć się silny 
związek ze światem, a szczególnie z otaczającym środowiskiem.

Siła Pramatki wspiera chęć działania, pomysłowość, zapał do pracy i wiarę w siebie. Osoba taka, 
poświęcając się pracy zawodowej, bez wahania podejmuje się trudnych zadań.



Jeżeli przebieg życia jest zharmonizowany z potencjałem Smoka, jego podopieczny ma wyjątkowo 
silną osobowość.

WZORZEC CIENIA 

Wzorce cienia – albo inaczej: światy zrodzone z polaryzacji – mogą objawić się w postawie silnie 
zdominowanej przez EGO. Na czoło wysuwają się priorytety materiał i styczne oraz chęć rządzenia 
wszystkimi i wszystkim. Na skutek ustawicznego zaczynania wszystkiego od nowa szybko pojawia 
się zniechęcenie. Tutaj też uwidoczniają się tendencje do nieobliczalności, niekontrolowanej 
porywczości i skłonności do agresji.

* 

Z polem Energii IMIX związane są również osoby urodzone w pieczęci Niebieskiej MAŁPY,  
Żółtego WOJOWNIKA i Białego ŁĄCZNIKA (rodzina solarna 1).

ARCHETYP MAJÓW:
2.

IK

Biały WIATR
(wymawiaj: iik)

SYMBOL Powietrze, wiatr, powiew, oddech, trąba powietrzna 
KIERUNEK
ŚWIATA

Północ – Miejsce Mądrości, Stabilizacji i Oczyszczania 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Siła ducha; Inspiracja; Teraźniejszość; Prawda; Prostota; Praojciec; 
Wsparcie; Natchnienie; Integracja biegunów; System oddechowy; 
Witalność; Komunikatywność; Trzeźwe spojrzenie; Równowaga 
wewnętrzna; Dyplomacja; Zdyscyplinowanie; Towarzyskość; Silna baza 
wyjściowa; Samodyscyplina 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Zwątpienie; Brak poczucia więzi z Bogiem; Kwestia rozłąki; Samotność; 
Brak poczucia więzi z ludźmi; Kompleksy; Niskowartościowanie siebie; 
Narzucanie swoich racji; Straty 

TRANSFORMACJA
CIENIA

Naucz się wyczuwać związek z tym, co boskie, podążając za swoją 
intuicją. 

RODZINA
KOLORÓW

Biała – siły porządkowe / uszlachetniający
(uporządkować chaos, oczyścić teren, ustabilizować sytuację, wnieść 
nowego ducha) 

PLANETA Solarny URAN (energia wewnętrzna)
Siła Ducha – Siła Inspiracji – Siła Komunikacji 

IK – BIAŁY WIATR
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Komunikacja... 
Dni opatrzone symbolem IK mają wyjątkowo burzliwy przebieg, kiedy dotrą do wzorców cienia 
naszego ciała przyczynowego. Biały Wiatr wnosi bowiem pierwotny porządek, w którym ujęte są 
wszystkie programy uzdrawiające. Doświadczenia zebrane w tym dniu mogą okazać się bardzo 
przykre. Przede wszystkim zostanie skontrolowane, jak dalece nasze EGO utrudnia realizację 
programu wybranego kiedyś przez duszę. W szczególnie bolesny sposób zostanie zaakcentowane 
nasze niezdyscyplinowanie, nieuczciwość, nisko wartościowańie własnego Ja.
Ponieważ Biały Wiatr tętni bezpośrednią Energią ŹRÓDŁA, u osób rozwiniętych spirytualnie może 
rozbłysnąć w tym dniu siła duchowej dojrzałości, która nie tylko uduchowi ich świat fizyczny, ale 



wyprowadzi go także z ogólnego chaosu.

Energia Białego Wiatru może w bardzo specyficzny sposób objawić aspekt komunikacji z naszym 
Wyższym “JA”, jak również “z życzliwym uśmiechem na twarzy” okazać nam wyjątkową 
surowość.

W polu IK, mającym bezpośrednie połączenie ze Źródłem, wibruje duchowa klarowność oraz siła, 
która konsekwentnie kieruje naszym osobistym procesem rozwoju. Wibrują tam także wszystkie 
pierwowzory, dzięki którym można nawiązać kontakt z Wyższymi Świadomościami.

IK – BIAŁY WIATR
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN 

WZORZEC ŚWIATŁA 

Ten, kto wybrał Biały Wiatr jako pieczęć narodzin, ma zamiar wiele w życiu zdziałać. W tym 
spektrum ŚWIATŁA pulsuje siła powiązań, wspierająca każdą formę komunikacji z otoczeniem. 
Jeżeli zainteresowana osoba, idąc tym śladem, zachowa równowagę wewnętrzną, może liczyć na 
doskonałe efekty i silną bazę wyjściową dla swych poczynań. Ćwicząc samodyscyplinę i nie tracąc 
z oczu celu, właściwie wypełni swój program duchowy, wgrany do świata zewnętrznego. Zadaniem 
jej będzie uporządkowanie chaosu we własnym życiu, jak również w środowisku, w którym się 
obraca.

Komunikatywność jest cechą pozwalającą podopiecznym Białego Wiatru wiele zdziałać także w 
życiu zawodowym. Łatwość nawiązywania kontaktów sprawia, że są pracownikami cenionymi 
przez przełożonych i lubianymi przez kolegów.

WZORZEC CIENIA 

WZORZEC CIENIA powołany do Bytu przez operatywne Ego, może mieć bardzo szeroki zasięg. 
Potencjał ten odsłania się jako drobiazgowość, chęć narzucania swoich racji, niskowartościowanie 
wszystkiego, co ziemskie. Osoba taka ogranicza się do mechanicznego wykonywania czynności, 
działa bezmyślnie, robi tylko to, co musi. Swoją postawą hamuje wrodzoną kreatywność. Człowiek 
taki trwa, a nie żyje. 

* 

Z polem Energii IK związane są również osoby urodzone w pieczęci Żółtego CZŁOWIEKA, 
Czerwonej ZIEMI i Niebieskiej RĘKI (rodzina solarna 2).

ARCHETYP MAJÓW:
3.

AKBAL

Niebieska NOC
(wymawiaj: ak'bal)

SYMBOL Noc, dom, kamień, jaskinia, przepaść 
KIERUNEK
ŚWIATA

Zachód – Miejsce Przemian, Śmierci i Transformacji 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Misterium; Otaczająca ciemność; Świętość; Wgląd we wnętrze; Dom 
duszy; Podróż do wnętrza; Cisza; Sny; Serce i organy wewnętrzne; 
Kreatywność; Dostatek; Spokój; Obfitość; Korzystne propozycje; 

Zgłębianie tajemnic; Niezależność; Głębia spirytualna; Pomysłowość; 
Integracja 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Zbyt subiektywne nastawienie; Depresja; Potępianie siebie; Obwinianie; 
Lęk przed zmianą; Osądzanie; Brak punktu oparcia; Fobie; Pociąg do 
okultyzmu; Niedostatek 



TRANSFORMACJA
CIENIA

Bądź gotów poddać się sprawdzianowi. Jak oceniasz siebie samego? 
Ogarnij duchowym okiem wszystkie niekorzystne procesy i zapuść się aż 
na samo dno, aby dostrzec dary, jakie ze sobą niosą. 

RODZINA
KOLORÓW

Niebieska – reformatorzy / uzdrowiciele
(dokonać zmian, uzdrowić, przekształcić, świecić przykładem) 

PLANETA Solarny SATURN (energia wewnętrzna)
Siła Intuicji – Siła Snów – Siła Idei – Siła Dostatku 

AKBAL – NIEBIESKA NOC
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Sny, marzenia... 
Dni niesione przez Niebieską Noc objawiają wyjątkowo irracjonalne obrazy. Przede wszystkim 
odsłaniają światy braków, będące następstwem przerwania kontaktu z boskim Źródłem.

Jeżeli świadomość ludzka koncentruje się tylko na dobrach fizycznych, Energia Nocy musi zrobić 
gdzieś cięcie, aby przebić się ze swoimi darami W dniach Niebieskiej Nocy może pojawić się nie 
tylko uczucie bezsilności i małostkowość, ale także silna frustracja i poczucie braku sensu.

Jeżeli człowiek znajdzie dostęp do światów wewnętrznych, dni NOCY będą wyzwalać w nim 
twórcze impulsy, podsuwać wspaniałe pomysły, wspomagać zaradność w przezwyciężaniu 
trudności i nadrabianiu braków na wszystkich płaszczyznach Bytu.

Niebieska Noc wspiera ludzkie starania w kierunku rozszerzenia świadomości oraz wyprowadza ze 
wszystkich ograniczeń fizycznych. W pieczęci tej drzemie magiczna siła, umożliwiająca nam 
dostęp do nieznanych dotąd potencjałów. Dni Niebieskiej Nocy są prawdziwą skrzynią skarbów, 
jakie zsyła nam boskie Źródło. Jednak tylko ten, kto kieruje się intuicją, kto bezgranicznie ufa 
swojemu Źródłu, może sięgnąć po kosmiczne bogactwo i z jego pomocą nadrobić wszystkie 
ziemskie braki.

AKBAL – NIEBIESKA NOC
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Jeżeli inkarnację niesie Energia Niebieskiej Nocy, zapowiada to przebieg życia według bardzo 
archaicznych pierwowzorów. Osoba ta ma do dyspozycji nieskończoność kosmicznego dostatku, z 
którego może czerpać wszechstronne korzyści w życiu. Trudne sytuacje i pozorne zbiegi 
okoliczności będą ją prowokować do skorzystania z nowych propozycji i szukania śmiałych 
rozwiązań.

Kto zstąpił na Ziemię przez kanał AKBAL, ten zdecydował się na szczególny ziemski trening, a 
mianowicie na przezwyciężenie osobiście stworzonych światów braków i wypełnienie ich 
bogactwem spirytualnym. Wybierając sobie Noc na moment narodzin, nie powinien się zatem 
dziwić, jeżeli jego życie będzie się toczyć w warunkach marginalnych. Sytuacja ta umożliwi mu 
nauczenie się życia w świecie materii, z dala od surowych norm i zasad. Tylko tak pozna 
nieograniczoność Bytu i znajdzie prawdziwe dopełnienie. Kto nauczył się iść tym tak bardzo 
irracjonalnym tropem, będzie stanowił wielką zagadkę dla swojego racjonalnie myślącego 
środowiska. Niebieska Noc umożliwi mu zapuszczenie się w głębię spirytualizmu i stworzy 
korzystne warunki do wzrastania duchowego.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia wynurza się wiele sprzeczności. Ponieważ potencjał AKBAL jest wyjątkowo 
ciężki do zdefiniowania, utrudnia to jego nosicielowi znalezienie wyraźnego środka i stałego 



punktu zaczepienia. W przebiegu życia może wyłonić się wiele niejasności, jak również 
wynaturzanie potencjału duchowego w kierunku okultystycznego spirytyzmu.
Wśród osób urodzonych pod znakiem AKBAL bardzo często manifestują się wyimaginowane lęki i 
fobie, utrudniające im uchwycenie pozycji środka.

* 

Z polem Energii AKBAL związane są również osoby urodzone w pieczęci Czerwonego 
WĘDROWCA, Białego ZWIERCIADŁA i Żółtej GWIAZDY (rodzina solarna 3).

ARCHETYP MAJÓW:
4.

KAN

Żółte ZIARNO
(wymawiaj: kan) 

SYMBOL Ziarno, legwan, kukurydza, rozsada 
KIERUNEK
ŚWIATA

Południe – Miejsce Życia, Dojrzewania i Rozkwitu 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Twórcze pryncypia; Siła przewodnia; Podatny grunt; Siew; Efektywność; 
Otwartość; Siła porządkująca; Świadomość celu; Rozwój; Postęp; 
Wzrastanie; Idee; Nowe możliwości; Natchnienie; Wrodzone zdolności; 
Operatywność; Kontrola EGO; Splot słoneczny; Seks 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Uczucie niepewności; Ograniczanie nowych możliwości; Przedkładanie 
zabezpieczenia materialnego nad przebudzenie duchowe; Zawężone 
pojęcie o sobie samym; Niepewność; Zaniedbywanie siebie; Fałsz; Pycha; 
Nerwica 

TRANSFORMACJA
CIENIA

Wyobraź sobie, że problemy życiowe chcą ci tylko pomóc w uwolnieniu 
się od iluzji bezpieczeństwa. Odważ się skorzystać z nowych możliwości. 
Uwolnij się od przesadnej ostrożności, konfrontując niekorzystne sytuacje 
z nadarzającą się okazją. Rozbudź w sobie pole snów i marzeń. 

RODZINA
KOLORÓW

Żółta – nauczyciele / uświadamiający
(oświecać, pomagać, rozwijać zdolności) 

PLANETA Solarny JOWISZ (energia wewnętrzna)
Siła Rozkwitu – Siła Zdolności 

KAN – ŻÓŁTE ZIARNO
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Cel, zdolności, szansę... 
Dni oznaczone symbolem KAN boleśnie odsłaniają wszelkie zaniedbania, na skutek których nie 
rozwijamy wrodzonych zdolności, nie wykorzystujemy szans życiowych i niepowtarzalnych 
możliwości. Ziemia jest sceną ewolucyjną, na której powinniśmy udoskonalać swoje gwiezdne 
ziarno. KAN kładzie szczególny nacisk na to, co boskie, a co jest najbardziej przez nas pomijane. 
Ten, kto goni za iluzjami i zaniedbuje swoje zadania, ujrzy w dniach Żółtego Ziarna bolesne 
odzwierciedlenia swoich czynów. Natomiast tego, kto kieruje się mądrością serca, Energia KAN 
wesprze siłą zapłonu, naprowadzi w kierunku celu, pokaże efekty działań i odsłoni zadania 
inkarnacyjne, które sam sobie wybrał.

Osobom uważającym, że ich siła jest wyraźnie przytłumiona, zaleca się zwracać szczególną uwagę 
na informacje przynoszone w dniach oznakowanych Żółtym Ziarnem. Dzięki tak prostej magii 
otworzą się przed nimi pola duchowe, oferujące natychmiastową pomoc w każdej sytuacji. Siła 
KAN jest obecna w każdym TERAZ; objawia się zawsze we właściwym czasie; wnosi najwyższe 



treści energetyczne i jest najbardziej postępowa. Olbrzym KAN nigdy cię nie zawiedzie; gdy 
będziesz w potrzebie – podsunie ci najlepsze rozwiązania, ale musisz go świadomie do siebie 
przywołać.

KAN – ŻÓŁTE ZIARNO
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Potencjał Żółtego Ziarna cechuje potężna siła napędowa, budząca zdolności indywidualne, 
niezmiernie pomocne w urzeczywistnianiu celu. Archetyp KAN definiuje aspekty twórcze, 
towarzyszące duszy ludzkiej przez całą inkarnację. Celem Energii Ziarna jest dokonanie postępu 
ewolucyjnego. Impuls energetyczny KAN, jako impuls początku i wtajemniczenia, daje o sobie 
znać na każdym kroku, o każdej porze i w każdym miejscu.

Kto wybrał sobie taki właśnie program inkarnacji, a dzięki dojrzałości duchowej kieruje się 
mądrością serca i stamtąd czerpie wiedzę i natchnienie, temu siła napędu KAN zapewni najwyższą 
efektywność w działaniu. Komu uda się zachować kontrolę nad wzorcem EGO, ten dokona wielu 
wspaniałych rzeczy w życiu, odniesie liczne sukcesy, zdobędzie powszechne uznanie. Ta sama siła, 
która pozwala dojrzewać kwiatom, towarzyszy każdemu homo sapiens na drodze do celu. Kwiat, 
gdy dojrzewa, zachwyca pięknem kwiecia; dojrzały człowiek oczarowuje mądrością magii słowa.

WZORZEC CIENIA 

WZORZEC CIENIA odsłania wyjątkowo ponure obrazy i negatywne cechy charakteru. Jeżeli siła 
EGO zdominuje świadomość człowieka, pociągnie to za sobą przykre konsekwencje karmiczne. 
Potencjał ZIARNA może doprowadzić do rozwoju problematycznej osobowości, siejącej wiele 
fałszu. Może wyłonić się tutaj także pycha oraz skłonność do tak zwanej postawy macho. 
Niewykluczone są też inne formy nienaturalnych zachowań człowieka, określane mianem 
osobowości neurotycznych.

* 

Z polem Energii KAN związane są również osoby urodzone w pieczęci Białego MAGA, 
Niebieskiego WICHRU i Czerwonego KSIĘŻYCA (rodzina solarna 4).

ARCHETYP MAJÓW:
5.

CHICCHAN

Czerwony WĄŻ
(wymawiaj: czik czan)

SYMBOL Wąż, system nerwowy 
KIERUNEK
ŚWIATA

Wschód – Miejsce Światła i Początku 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Witalność; Namiętność; Wyczucie; Mądrość ciała; Odczucia cielesne; 
Motywacja; Kreatywność; Instynkt; Zwinność; Kundalini; Integracja; 
Oczyszczanie; Intymność; Seksualność; Udoskonalanie; Samodzielność; 
Mocne nerwy; Opanowanie; Zmiana trybu życia; Dobre samopoczucie; 
Tempo życia; Szybkie reagowanie; Nieoczekiwana pomoc; Radość życia; 
System nerwowy 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Z góry przesądzone rozstrzygnięcia, bazujące bardziej na tradycjach 
rodzinnych i zapewnieniu sobie bezpieczeństwa niż na mądrości podszeptu 
intuicji; Zagłuszanie bodźców cielesnych i odczuć zmysłowych; Tłumienie 
uczuć; Wygórowane życzenia; Przesadne zachcianki; Zaślepienie; Emocje; 
Choroby; Pokusy; Brak higieny; Niskie morale 



TRANSFORMACJA
CIENIA

Wykorzystaj swoje ciało jako klucz do przekształceń wewnętrznych. 
Spójrz na nie jak na drogowskaz, kierujący cię ku Wyższej Świadomości. 
Kieruj się instynktem. Podążaj za podszeptem wewnętrznym. Uwierz we 
wrodzoną zdolność rozstrzygania w okamgnieniu. 

RODZINA
KOLORÓW

Czerwona – inicjatorzy / prekursorzy
(przetrzeć szlaki, wtajemniczyć, przebudzić, stworzyć bazę wyjściową) 

PLANETA Solarna MALDONA (energia wewnętrzna)
Siła Życia – Siła Instynktu 

CHICCHAN – CZERWONY WĄŻ
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Instynkt, siły witalne... 
Czerwony Wąż należy do najprężniej działającej Prasiły. Jeżeli świadomość ludzka bazuje na 
prawach duchowych, Energia Węża zapewnia człowiekowi doskonałą kondycję fizyczną i 
umysłową.

Natomiast ten, kto kieruje się regułami gry wyznaczonymi przez EGO, nie powinien się dziwić, 
jeżeli Czerwony Wąż skonfrontuje go ze skutkami egoistycznych zachowań. Wąż podchodzi bardzo 
rygorystycznie do knowań ludzkiego ego, ponieważ z samowoli ego wynika najwięcej odpadów 
karmicznych. Wszystkie nieprzyjemne doznania w dniach Czerwonego Węża są oznaką braku 
miłości do siebie i ludzi.

Kto znajduje się w harmonii ze swym wnętrzem, kto szanuje swoje zdrowie i ciało, temu Wąż zsyła 
siłę witalną na wszystkich możliwych płaszczyznach, a szczególnie na płaszczyźnie ciała 
fizycznego i emocjonalnego. Dodatkową zapłatą Węża za życzliwe podejście do własnego życia i 
życia wszystkich innych istot będzie doskonałe samopoczucie. Pamiętajmy, że nasza życzliwość i 
pogodny nastrój udziela się wszystkim ludziom, z którymi się stykamy. Pośrednio będziemy więc 
obdarowani także ich energią, przesłaną w formie uśmiechu.

Osoby lekceważące dar życia, np. przez nałogi, niewłaściwe odżywianie, brak higieny lub 
negatywny stosunek do ciała, powinny jak najszybciej skorzystać z pomocy Czerwonego Węża, 
zanim nadejdą choroby.

CHICCHAN – CZERWONY WĄŻ
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Kto ugruntował swoją inkarnację na bazie Energii Czerwonego Węża, ten znalazł się na ścieżce, 
gdzie oferowana jest instynktowna siła przeżycia. Pieczęć CHICCHAN zsyła swoim podopiecznym 
mądrość życiową we wszystkich sytuacjach. Wąż nasyca istotę ludzką siłą witalną, stanowiącą 
podstawowe źródło radości, zapewniającą dobre samopoczucie, zdrowie, jak również zadowolenie 
w sferach seksualnych.

Kto wyszukał sobie symbol CHICCHAN jako pieczęć narodzin, ten postawił na Kosmiczną Prasiłę, 
bez której nie byłoby życia biologicznego. Siła Węża oddziałuje jak wahadło dynamiczne – 
rytmicznie prze naprzód i nie pozwala zatrzymać się w miejscu. W każdej sytuacji dostarcza 
energii, niezbędnej do wypełniania zadań. Osoba ta zawsze może liczyć na wsparcie we wszystkich 
momentach krytycznych. WĄŻ jest mistrzem życia! Jego potężnej, niewidzialnej siły nikt i nic nie 
zdoła powstrzymać!

WZORZEC CIENIA 

WZORZEC CIENIA WĘŻA może przybrać wyjątkowo niebezpieczne kształty. Ciemna Praenergia 



CICCHAN nie zna żadnego morale! Ludzka ciekawość może uczynić z tej mocy prawdziwego 
kusiciela. Kto podąża tym właśnie tropem i nie kontroluje swoich zapędów, powinien liczyć się z 
tym, że jego życie, ze względu na późniejsze konsekwencje, będzie przebiegać wyjątkowo 
turbulentnie. Kto zapomni szanować i kochać życie (także własne!), musi wiedzieć, że taka postawa 
nie spodoba się Energii CHICCHAN. Ponieważ siła życia WĘŻA komunikuje bezpośrednio z 
ciałem, nie należy być zaskoczonym, jeżeli przy takim stosunku do życia na poziomie ciała 
fizycznego ujawni się wiele dysonansów (choroby, dolegliwości, wypadki).

* 

Z polem Energii CHICCHAN związane są również osoby urodzone w pieczęci Niebieskiego 
ORŁA, Białego PSA i Żółtego SŁOŃCA (rodzina solarna 5).

ARCHETYP MAJÓW:
6.

CIMI

Biały ŁĄCZNIK
(wymawiaj: ki mi) 

SYMBOL Śmierć, przemiana, kryształ 
KIERUNEK
ŚWIATA

Północ – Miejsce Mądrości, Stabilizacji i Oczyszczania 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Ofiara; Rezygnacja; Śmierć; Przebaczenie; Pokora; Zapał; Wola walki; 
Przemiana; Transmutacja; Uwolnienie się od starych nawyków; Puszczenie 
przeszłości; Wytrwałość; Sukcesy życiowe; Postępy; Zakończenie polemiki 
duchowej; Nowe morale 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Przymusy wewnętrzne; Chęć zachowania kontroli; Śmiertelny strach; 
Przygnębienie; Walka i opór; Obawy; Rozkojarzenie; Nieprzystępność; 
Negacja; Przekupstwo; Urazy, Pamiętliwość; Oszukiwanie siebie 

TRANSFORMACJA
CIENIA

Poddaj się siłom doskonałości. Posłuchaj tej części w tobie, która woła o 
“śmierć" i transformację. Bądź przystępny dla ich mądrości. 

RODZINA
KOLORÓW

Biała – siły porządkowe / uszlachetniający
(uporządkować chaos, oczyścić teren, ustabilizować sytuację, wnieść 
nowego ducha) 

PLANETA Solarny MARS (energia wewnętrzna)
Siła Śmierci – Siła Przemian – Siła Uwolnienia 

CIMI – BIAŁY ŁĄCZNIK
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Równowaga, przeszłość, zmiany... 
Siła oddziaływania pola CIMI objawia się jako potężna ENERGIA PRZEMIAN. Szczególny nacisk 
kładzie ona na oderwanie człowieka od starych programów, przebrzmiałych autorytetów i 
niedobrych przyzwyczajeń. CIMI przerywa nici powiązań ze wszystkim, co SKOSTNIAŁE. Im 
silniejsze jest ZESZTYWNIENIE, tym boleśniejszy jest ten proces! Choć Biały Łącznik bardzo 
często wnosi ból i cierpienie, jest naszym największym sprzymierzeńcem na drodze rozwoju 
duchowego. CIMI umożliwia nam zrobienie decydującego kroku do przodu.

Jeżeli nauczyłeś się świadomie rozstawać z tym, co minęło, CIMI bezboleśnie wyprowadzi cię ze 
starych, niekorzystnych powiązań do nowego, bezpiecznego obszaru.

W jednym ludzkim życiu umiera się tysiące razy, ponieważ każdy pierwszy krok w kierunku 
określonego celu jest kolejną z wewnętrznych śmierci. Energia Białego Łącznika działa tak jak 
białe krwinki, zwalczające w organizmie to, co zagraża życiu. CIMI zwalcza ogniska zapalne, 



usuwa potencjalne zagrożenie dla życia duchowego.

Jeżeli masz problemy z pożegnaniem czegoś STAREGO – obojętne, co by to było – spróbuj poddać 
się przewodnictwu CIMI. Biały Łącznik jest potężną siłą wspierającą UWALNIANIE SIĘ od 
negatywnych powiązań na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej. Mogą to 
być wzorce duchowoideologiczne albo codzienne szkodliwe nawyki, od których powinieneś, a nie 
możesz się oderwać.

CIMI – BIAŁY ŁĄCZNIK
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Każdy, kto chce wiele w życiu zrobić i zamierza pójść wyżej, wybiera na moment narodzin pole 
Energii CIMI. Największy skok w rozwoju człowiek osiąga tylko wtedy, kiedy potrafi zostawić 
przeszłość. W potencjale CIMI tkwią siły, które wspierają procesy związane z puszczaniem tego, co 
bezużyteczne, zbędne, co się przeżyło. Siła Łącznika pomaga przezwyciężać wszystko, co utrudnia 
postęp.

Kto pozostawił za sobą przeszłość i śmiało patrzy w przyszłość, może dokonać wielu skoków 
kwantowych w życiu. Pole Energii CIMI pomaga przełamywać stare wzorce zachowań, uwalniać 
się od banalnych spraw, negatywnych przyzwyczajeń, przebrzmiałych autorytetów, lęku o 
egzystencję, dobra materialne, majątek. Zdolność pozostawiania starych światów jest cechą 
Wyższego Ducha (naszego Solarnego "JA"). Rozwinięcie tego poziomu świadomości w trudnych 
warunkach ziemskich jest największym sukcesem życiowym, aktem najwyższej dojrzałości 
duchowej.

WZORZEC CIENIA 

WZORZEC CIENIA objawia się wtedy, kiedy człowiek stawia na pierwszym planie swoje 
operatywne EGO. Niskowartościowanie otaczającego świata może objawić się na zewnątrz jako 
postawa lub osobowość negująca absolutnie wszystko wokół. Człowiek ten popada zazwyczaj w 
nerwicę lub psychozę strachu. W ekstremalnych przypadkach może wynurzyć się chęć popełnienia 
samobójstwa. W polu tej osoby krąży wyimaginowane widmo permanentnego zagrożenia lub wręcz 
śmierci. Często pojawia się tendencja do bezmyślnego nabywania czegoś nowego. Chcąc zagłuszyć 
podświadomy lęk, osoba ta czuje potrzebę chorobliwego gromadzenia rzeczy na zapas.

*

Z polem Energii CIMI związane są również osoby urodzone w pieczęci Żółtego WOJOWNIKA, 
Czerwonego SMOKA i Niebieskiej MAŁPY (rodzina solarna 1).

ARCHETYP MAJÓW:
7.

MANIK

Niebieska RĘKA
(wymawiaj: manik)

SYMBOL Ręka, szpony, chwyt, zwierzyna płowa, jeleń, tsunami (fala morska) 
KIERUNEK
ŚWIATA

Zachód – Miejsce Przemian, Śmierci i Transformacji 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Siła dokonania; Otwartość; Piękno; Samoidentyfikacja; Taniec; Mudra; 
Przeczucie; Mądrość podszeptu; “Działać, a nie czy działać?"; Zdolności 
spirytualne; Kapłan/Kapłanka; Sfera uzdrawiania; Wewnętrzny lekarz; 
Urzeczywistnienie celu pomimo licznych przeciwności; Cierpliwość; 
Wytrwałość; Przezwyciężenie ograniczeń; Potęga dokonań; Wiedza; 



Pewność siebie; Silna motywacja do pracy; Sukcesy zawodowe; 
Stanowczość; Rezolutność 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Problemy z zakończeniem spraw; Zbyt wiele słów; Brak poczucia 
równowagi wewnętrznej; Stan wzburzenia; Rozkojarzenie; Ciągłe 
poszukiwanie środków; Wiara, że moc tkwi w narzędziu; Niepokój; 
Nadpobudliwość; Bezmyślność; Niezadowolenie z siebie 

TRANSFORMACJA
CIENIA

Dostrzeż swoje opory i wewnętrzne rozkojarzenia. Naucz się kończyć to, 
co zaczynasz, zwracając uwagę na każdy krok na drodze. Wykorzystaj 
dawane ci znaki i stań się całym sobą. Otwórz się i doświadcz siebie jako 
doskonałego, spirytualnego narzędzia. 

RODZINA
KOLORÓW

Niebieska – reformatorzy / uzdrowiciele
(dokonać zmian, uzdrowić, przekształcić, świecić przykładem) 

PLANETA Solarna ZIEMIA (energia wewnętrzna)
Siła Uzdrowienia – Siła Dokonania – Siła Wiedzy 

MANIK – NIEBIESKA RĘKA
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Wiedza, uzdrowienie, aktywność... 
Większość osób, pracujących od lat z kalendarzem Majów, odnosi się do pieczęci MANIK z 
wyjątkowym respektem. Za tym symbolem skrywają się bowiem Energie, których zadaniem jest 
UZDRAWIANIE. MANIK ma więc pełne ręce roboty, bo to właśnie ona jest najczęściej przez nas 
wzywana, ponieważ musimy uzdrawiać nie tylko ciało fizyczne, ale przede wszystkim nasze ciała 
subtelne. Niebieska Ręka oddziaływuje głównie na naszą stronę emocjonalną i układ nerwowy. 
Każde uzdrowienie na płaszczyźnie ciała emocjonalnego jest z reguły bardzo bolesne, przynajmniej 
pierwsza faza tego procesu.

Każdego, kto osiągnął wysoki poziom dojrzałości i ma niewiele do uzdrowienia w swoim wnętrzu, 
Niebieska Ręka obdaruje cudowną MOCĄ DOKONANIA. Powiedzenie Być prawą ręką Boga 
dopiero teraz nabierze prawdziwego znaczenia. Wzorzec ten – podsycany silnymi impulsami w 
kierunku zaspokajania ciekawości – nakieruje taką osobę na płaszczyznę wiedzy spirytualnej i 
rozpoznania duchowego. Odtąd wszystkie dni MANIK będą mnożyć bodźce do kontynuowania 
nauki i jednoczesnego pogłębiania wiedzy o sztuce uzdrawiania.

Tym, którzy chcą rozbudzić swojego wewnętrznego lekarza, proponuje się zwracać szczególną 
uwagę na dni Niebieskiej Ręki. Z kolei osobom mającym problemy ze zdrowiem, cierpiącym na 
bezsenność, pogrążonym w stresie, bez ochoty do działania lub nie potrafiącym doprowadzać spraw 
do końca – zaleca się kontakt z olbrzymem MANIK. Niebieską Rękę poleca się także tym 
wszystkim, którzy pragną zdobyć głębszy dostęp do wiedzy na temat potęgi dokonań i tajemnic 
uzdrawiania.

MANIK – NIEBIESKA RĘKA
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Inkarnacja, dokonująca się w znaku MANIK, zapowiada bardzo aktywne i interesujące życie. W 
zasięgu tego pola leży wiedza, uzdrowienie i czyn sam w sobie. Dla osób spod znaku Ręki 
wyjątkowo ważna jest każda aktywność, także fizycznocielesna. Sfera kompleksowego uzdrowienia 
– począwszy od zakresów czysto medycznych, a skończywszy na duchowych – wyznacza 
podstawowy kierunek życia oraz stanowi silną motywację ich działań.



Wszyscy urodzeni w MANIK nie mogą żyć bez pracy, ruchu i czynnych działań. Impuls 
wychodzący ze środka gwarantuje im najwyższą efektywność. Tętnią tu siły, wyłaniające 
prawdziwego uzdrowiciela; tu obecny jest najlepszy lekarz wewnętrzny, mogący niesłychanie wiele 
zdziałać zarówno w medycynie konwencjonalnej, jak i niekonwencjonalnej. Wszystkie osoby 
prowadzone przez MANIK wyjątkowo trzeźwo stąpają po ziemi. Niemniej zawsze kierują się 
sercem w tym, co robią.

Należy podkreślić, że życie codzienne osób spod znaku Niebieskiej Ręki przepełnia wielka 
ciekawość świata i nienasycony głód wiedzy.

WZORZEC CIENIA 

Jeżeli osoba spod znaku Ręki nie stara się uchwycić sedna spraw, zaczyna zmierzać w kierunku 
bolesnych doświadczeń. Nadaktywność i ustawiczna gonitwa czyni z niej woła roboczego i z reguły 
nie przynosi zamierzonych efektów. Osoba ta coraz bardziej wikła się w konsekwencje karmiczne. 
Aspekt uzdrawiania ogranicza się wówczas do mozolnej pracy fizycznej. Zamiast leczyć się, 
pochłania jedynie lekarstwa.

* 

Z polem Energii MANIK związane są również osoby urodzone w pieczęci Czerwonej ZIEMI, 
Białego WIATRU i Żółtego CZŁOWIEKA, (rodzina solarna 2)

ARCHETYP MAJÓW:
8.

LAMAT

Żółta GWIAZDA
(wymawiaj: la mat)

SYMBOL Gwiazda, królik
KIERUNEK
ŚWIATA

Południe – Miejsce Życia, Dojrzewania i Rozkwitu

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Harmonia; Drogowskaz; Źródło powiązań; Klarowne perspektywy; 
Urzeczywistnienie wzorca uniwersalnej miłości z pomocą intuicji; 
Błogosławieństwo; Sztuka; Elegancja; Poczucie piękna; Dobry gust; 
Znalezienie celu w życiu; Dobre samopoczucie; Perfekcja; Siła emanacji; 
Skromność

MĄDROŚĆ
CIENIA

Samo zwątpienie; Lekcja dysharmonii; Nieład; Rozdwojenie jaźni; 
Pretensje do całego świata; Konfliktowość; Niezadowolenie z siebie; 
Pesymizm; Kłótnie i spory; Niesłowność

TRANSFORMACJA
CIENIA

Otwórz się na miłość. Pielęgnuj harmonię. Wniknij w esencję swojego 
gwiezdnego ziarna. Pozostań w harmonii z teraźniejszością – ze 
WSZYSTKIM-CO JEST i JAKIE JEST! 

RODZINA
KOLORÓW

Żółta – nauczyciele / uświadamiający
(oświecać, pomagać, rozwijać)

PLANETA Solarna WENUS (energia wewnętrzna)
Siła Piękna – Siła Harmonii – Siła Dyscypliny

LAMAT – ŻÓŁTA GWIAZDA
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Piękno, perfekcja, zdyscyplinowanie... 
Spektrum Żółtej Gwiazdy bada wszystko pod kątem piękna i harmonii. W polu tym skupia się siła 
kontrolująca jakość. LAMAT jest niejako instancją dokonującą końcowego podsumowania 



wyników naszych działań. Wszystko, co nie jest dostatecznie piękne, co nie znajduje się w 
harmonii z wzorcem duchowym, zostanie odesłane do poprawki. Siła Żółtej Gwiazdy jest 
absolutnie nieprzekupna i dosyć uciążliwa dla tych, którzy nie rozpoczęli, zlekceważyli lub 
przerwali proces harmonizacji życia wokół siebie.

Dla tych, którzy w znacznej mierze mają już ten proces za sobą, dni LAMAT będą wyjątkowo 
budujące – wzrośnie dobre samopoczucie, zadowolenie z życia, jak również chęć udoskonalania 
swojego otoczenia.

W symbolu tym skupiają się siły zaprowadzające ład i porządek. Dni LAMAT pomagają usuwać 
zakłócenia również w sferach socjalnych, co sprawia, że człowiek zaczyna odczuwać wielką ulgę, 
radość i zadowolenie z życia.

Osobom mającym problemy z zaprowadzeniem ładu i harmonii w życiu zaleca się, by zwracały 
szczególną uwagę na Energię Żółtej Gwiazdy i zezwoliły jej równoważyć powstałe dysharmonie. 
Także ci, którzy dotąd nie wiedzieli, że aspekty estetyczne, dyscyplina, ład i porządek wewnętrzny 
są podstawowym wymogiem do stworzenia stabilnego fundamentu życia, powinni przyłączyć się 
do Energii LAMAT.

LAMAT – ŻÓŁTA GWIAZDA
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Inkarnacja biegnąca po torze LAMAT zawsze zmierza w kierunku perfekcji. Prawa harmonii 
odzwierciedlają się zarówno w poczuciu piękna natury, jak i w przepisach porządkowych, 
uwzględniających najdrobniejsze szczegóły. To samo tyczy się pola świadomości. Osoba ta stara się 
osiągnąć doskonałość, porządkując absolutnie wszystkie sprawy w swoim życiu.

Ponieważ LAMAT opiera się na strukturach porządkowych wypływających ze środka, duże 
znaczenie przywiązuje się tutaj do uporządkowania własnego wnętrza, a szczególnie pola myśli. 
Miłość, czyny wypełnione uczuciem, dobry gust, jak również usilne pragnienie osiągnięcia 
harmonii wewnętrznej – są wyrazem oddziaływania świetlanych Energii Żółtej Gwiazdy. Siła 
emanacji takiej osoby jest wyraźnie wyczuwalna na zewnątrz – wszyscy prowadzeni przez LAMAT 
odzwierciedlają piękno wewnętrzne w swoim estetycznym wyglądzie zewnętrznym.

WZORZEC CIENIA 

Wprowadza on do osobistego pola życia drobiazgową kontrolę i wszelkimi sposobami próbuje 
skłonić do zastanowienia nad swoją lekkomyślnością i niezdyscyplinowaniem. Bałaganiarstwo, 
niesłowność, brak harmonii wewnętrznej odbijają się w bolesnych doświadczeniach, takich jak 
wielkie niezadowolenie z siebie, pretensje do całego świata, kłótnie, spory, ustawiczne konflikty z 
otoczeniem. Bolesne dysonanse, przyciągane niczym magnesem, pojawiają się w regularnych 
odstępach czasu.

*

Z polem Energii LAMAT związane są również osoby urodzone w pieczęci Białego 
ZWIERCIADŁA, Czerwonego WĘDROWCA i Niebieskiej NOCY (rodzina solarna 3).

ARCHETYP MAJÓW:
9.

MULUC

Czerwony KSIĘŻYC
(wymawiaj: mu'luk)

SYMBOL Krople deszczu; woda; lotos, światło latarni morskiej



KIERUNEK
ŚWIATA

Wschód – Miejsce Światła i Początku

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Podświadomość; Przebudzenie; Pamięć; Wiedza mistyczna; Prawdziwa 
tożsamość; Dojrzałość życiowa; Ulga; Zapał; Mądrość; Doświadczenie; 
DHARMA; Znaki; Spostrzegawczość; Pryncypium komunikacji z 
wyższymi wzorcami duchowymi; Oświecenie du-chowe; Siła 
oczyszczania; Postępowość; Zmiana po-glądów; Regulacja procesów 
życiowych; Przystosowa-nie się do życia

MĄDROŚĆ
CIENIA

Brak sensu; Przygaszenie; Zagubienie; Negatywne afirmacje; Pozorny 
spokój; Napięcie nerwowe; Blokady; Powściągliwość; Upór; Duma; 
Niechęć do życia; Lekceważenie znaków ostrzegawczych dawanych przez 
życie; Tłumienie boskiego Światła; Stagnacja; Ból i cierpienie; 
Wypłukiwanie starych osadów; Zakłamanie; Obłuda; Zaślepienie

TRANSFORMACJA
CIENIA

Zrzuć woal zapomnienia. Obudź się. Przejrzyj na oczy. Skoncentruj się na 
swoim wnętrzu. Spójrz na nowe trendy. Jeżeli otworzysz się na promień 
przypomnienia, dostąpisz zaszczytu boskiego prowadzenia. Stań się 
świecącą latarnią. Szukaj po-trzebujących, którzy w pełni zaakceptują twój 
spo-sób wyrażania. Przestań walczyć. Zaufaj natural-nym procesom.

RODZINA
KOLORÓW

Czerwona – inicjatorzy / prekursorzy
(przetrzeć szlaki, wtajemniczyć, przebudzić, stworzyć bazę wyjściową)

PLANETA Solarny MERKURY (energia wewnętrzna)
Siła Przebudzenia – Siła Oczyszczania – Siła Przypomnienia

MULUC – CZERWONY KSIĘŻYC 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Oczyszczanie, przebudzenie... 
Wraz z pieczęcią MULUC do życia wkracza Energia przełamująca blokady. Czerwony Księżyc 
odpowiada za płynność ruchu i drożność wszystkich kanałów. Chcąc rozpuścić strefy blokad, z 
reguły trzeba spotęgować siłę naporu, aby doprowadzić do maksymalnego spiętrzenia energii i 
osiągnąć punkt przełomowy. Dni MULUC wiążą się z ogromną dynamiką i wieloma zmianami, 
ponieważ RUCH zapewnia drożność, porusza osady.

Siła Księżyca, wypłukując w bolesny sposób naleciałości skrywające się w polu tożsamości, 
zmusza nas do przeglądu własnych cieni. Czerwony Księżyc, urządzając paradę cieni, może 
wyzwolić w nas bunt lub przywołać przykre wspomnienia. Będzie to jak najbardziej korzystne dla 
procesu naszego wzrastania. MULUC chce nam tylko pomóc uwolnić się spod panowania Ego, 
które – bazując na niezrozumieniu przeszłości – każe nam czuć się ofiarą lub osobą szczególnie 
pokrzywdzoną przez los i ludzi.

Kto jest w zgodzie ze swoim środkiem, temu MULUC sprawi wiele radości. Życie takiej osoby 
przebiega bez przeszkód, wszystko układa się pomyślnie, niczym za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki. Czyszczące działanie MULUC łagodnie, ale stanowczo usuwa resztki kurzu, bezboleśnie 
wypłukuje ostatnie stare warstwy z pola podświadomości.

Kto ma problemy z samo identyfikacją, kto nie wie, czego chce i czego w życiu szuka, powinien 
poddać Energii MULUC. Napięcia i pozorne fazy spokoju, przeplatane chwilowym 
niezadowoleniem, można usunąć ze swego życia dzięki sile oczyszczania Księżyca. Należy zwrócić 
uwagę na specyfikę oddziaływania tej siły – jej bezkompromisowość i wysokie kompetencje. 
Spróbuj pozbyć się negatywnych afirmacji, pesymizmu, widzenia świata w czarnym kolorze, zanim 
Czerwony Księżyc wkroczy do twojego pola z korektą.



MULUC – CZERWONY KSIĘŻYC
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Osoby prowadzone przez MULUC odgrywają kluczową rolę w procesie podnoszenia poziomu 
świadomości zbiorowej. Mają one najbardziej optymalny dostęp do wyższych płaszczyzn 
duchowych, dzięki czemu dysponują ponadprzeciętną wiedzą spirytualną i głębią mistyczną. 
Towarzyszący im potencjał sprawia, że są zdolne wprawić w ruch każdy bezwład i przekształcić 
stagnację w postęp. Osoby te tryskają siłą witalną, mają magiczną moc oczyszczania. To dzięki nim 
wszystko płynie (panta rhei).

Kto inkarnował się w znaku MULUC, powinien zbadać stan swojej krwi, która, pozostając w 
bezpośrednim związku z podświadomością, zdradzi mu wiele tajemnic (np. anemia – postawa tak – 
ale, białaczka – brak sensu życia, cholesterol – pesymizm).

Kierując się mądrością serca, osoby te rozszerzają zasięg promieniowania pola swojej świadomości, 
stając się nauczycielami duchowymi dla wielu błądzących. Praca nad sobą doprowadzi je do 
wysokiej dojrzałości, którą należy rozumieć metafizycznie. Z tego rodzi się ich mądrość życiowa. 
W rezultacie odnajdą prawdziwą tożsamość, zrozumieją swoją rolę na Ziemi. Ich życie zacznie 
przebiegać harmonijnie, wszystkie przeszkody będą rozpływały się samoistnie.

WZORZEC CIENIA 

Jest on w MULUC wyjątkowo bolesny. Kto próbuje być kimś innym i zaprzecza swojej faktycznej 
naturze, ten sam stwarza potężne blokady, wywołujące silne pola napięć. EGOświadomość określa 
je jako nie do zniesienia. Kwestia samoidentyfikacji, poczucie braku sensu i niechęć do życia mogą 
stać się problemem numer jeden.

*

Z polem Energii MULUC związane są również osoby urodzone w pieczęci Niebieskiego WICHRU, 
Żółtego ZIARNA i Białego MAGA (rodzina solarna 4).

ARCHETYP MAJÓW:
10.

OC

Biały PIES
(wymawiaj: ok)

SYMBOL Pies, stopa, wilk 
KIERUNEK
ŚWIATA

Północ – Miejsce Mądrości, Stabilizacji i Oczyszczania 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Bezinteresowna miłość; Więź z towarzyszem losu; Wierność; 
Uczuciowość; Współczucie a litość; Ciało emocjonalne; Nowy początek; 
Związki międzyludzkie; Pokrewieństwo; Przyjaźń; Pryncypium lojalności; 
Puszczenie przeszłości; Przełom; Postrzeganie ponadzmysłowe; 
Zrównoważenie; Siły spirytualne; Stróż i przewodnik; Wiarygodność; 
Sumienność 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Kwestie ciała emocjonalnego; Rozterki duchowe, Niskie popędy; Chęć 
posiadania; Zachłanność; Zazdrość; Stan uwięzienia w dramacie życia; 
Uczucie braku wsparcia na ścieżce życiowej; Pozorne odsunięcie się 
partnerów od siebie; Niechęć do partnera; Egoizm; Nielojalność; 
Negatywne myśli; Emocje; Egoizm; Dołki emocjonalne; Rozczarowanie; 
Zrządzenia losu; Przykrości; Bolesne doświadczenia; Pycha; Fałszywe 
osądy; Oczernianie innych; Żałosne ego 



TRANSFORMACJA
CIENIA

Znajdź dostęp do obiektywnej mądrości, która – podchodząc bezstronnie 
do dramatów emocjonalnych – celowo wyzwala w tobie przykre odczucia, 
abyś zaczął szukać dróg wyjścia. Przestań rozczulać się nad sobą. Nie 
szukaj winnych na zewnątrz. Wyprowadź swoje emocje z dramatu życia do 
dowolnie wybranego, neutralnego obszaru. Przyjmij w pokorze nauczki 
życiowe i uzdrów ich przyczynę. Otwórz się na kontakt z towarzyszem 
losu. Przyjmij jego pomoc. 

RODZINA
KOLORÓW

Biała – siły porządkowe / uszlachetniający
(uporządkować chaos, oczyścić teren, ustabilizować sytuację, wnieść 
nowego ducha) 

PLANETA Galaktyczny MERKURY (energia zewnętrzna)
Siła Serca – Siła Uczuć – Siła Lojalności – Siła Emocji 

OC – BIAŁY PIES 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Uczucia, lojalność, przyjaźń... 
Dni z polem Energii Białego Psa przenikają ciało emocjonalne i diagnozują w nim temat MIŁOŚĆ. 
Biały Pies porusza kwestię miłości w związkach partnerskich oraz prześwietla pole uczuć w 
kręgach rodzinnych i w stosunkach międzyludzkich. Jak długo świadomie postępujący człowiek nie 
zgłębi w miłości wyższej prawdy, tak długo będą go spotykać same zawody miłosne i ciągłe 
rozczarowania.

Jeżeli świadomość człowieka opiera się na mądrości serca, potrafi on dać i przyjąć miłość – kocha i 
czuje się kochany. Spotyka się z aprobatą zewnętrzną, ma ochotę ująć świat w ramiona, wykazuje 
dużą tolerancję, każdy problem rozpatruje z pozytywnego punktu widzenia. Jego życie układa się 
szczęśliwie, afirmując wszystkie – nie tylko te korzystne – sytuacje.

Natomiast każde rozdrażnienie czy ustawiczna negacja jest objawem zbyt słabo rozbudzonej 
miłości. Komu bliskie są te właśnie pola, ten powinien uważnie przyjrzeć się doznaniom 
rejestrowanym w dniach z pieczęcią OC.

Pozwól zalać się świetlanym światom Białego Psa. Otwórz się na radość! ŻYCIE JEST PIĘKNE!

OC BIAŁY PIES 
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Z kodem tym wiążą się Energie najwyraźniej objawiające się na płaszczyźnie niższych ciał 
człowieka, tzn. ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego. Jeżeli któreś z nich trafi na biegun 
cienia (a trafić musi), osoba taka, chcąc odnaleźć swój środek, będzie musiała stoczyć wiele walk 
wewnętrznych, przyjąć mnóstwo wyzwań życiowych. W środku oczekuje ją MIŁOŚĆ, która 
pragnie zostać odkryta, wyniesiona na światło dnia, aby tam dać jej szczęście, spokój, ukojenie.

Kto zaufał mądrości OC, ten dostaje dokładne wskazówki, jak nauczyć się doświadczać miłości w 
życiu codziennym. W planie jego ziemskiej nauki zawiera się zgłębienie sfery współczucia, 
poskromienie emocji, jak również pokochanie swojej cielesności i odkrycie świata zmysłów. Pole 
Białego Psa stwarza solidną bazę do rozwoju zdolności postrzegania ponad zmysłowego.

WZORZEC CIENIA 

W niższych, zacienionych światach czyhają na osobnika OC same sępy. Kto wypadł ze stanu 
równowagi wewnętrznej, ten dozna tu wielu przykrych wrażeń, wpadnie w liczne pułapki, dołki 
emocjonalne, stanie na skraju przepaści. Bolesne doświadczenia, wypływające z błędnej oceny 



wrażeń (np. widzenie siebie ofiarą), ustawicznie nękają osobnika, który stojąc na biegunie cienia na 
własnej skórze doświadczy skutków ciągłego wtrącania swoich trzech groszy, licznych zawodów i 
wielu rozczarowań do ludzi. Tutaj też czają się przykre doznania w sferze erotyki.

*

Z polem Energii OC związane są również osoby urodzone w pieczęci Żółtego SŁOŃCA, 
Czerwonego WĘŻA i Niebieskiego ORŁA (rodzina solarna 5).

ARCHETYP MAJÓW:
11.

CHUEN

Niebieska MAŁPA
(wymawiaj: czu'en)

SYMBOL Małpa, delfin, czakra gardła 
KIERUNEK
ŚWIATA

Zachód – Miejsce Przemian, Śmierci i Transformacji 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Demaskowanie fałszu; Humor; Niewinność; Lekkość; Pogoda ducha; Pełna 
akceptacja życia; Wiedza spirytualna; Elastyczność; Inteligencja; 
Spontaniczność; Próba sił; Wybiegi; Przejrzystość; Pryncypium 
współtworzenia; Przebrzmiała magia; Dyskrecja 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Zbyt duża powaga; Brak humoru; Sarkazm; Skrytość; Zatajanie prawdy; 
Igranie z ogniem; Przeciążenie; Pech; Zrządzenia losu; Małomówność; 
Zakłamanie; Natłok wydarzeń; Niedyskrecja; Rozdarcie; Gry i igraszki; 
Iluzje 

TRANSFORMACJA
CIENIA

Stań się ŚWIATŁEM! Mów bezpośrednio prawdę! Pozostań wrażliwy, 
serdeczny i uczuciowy. Naucz się ze spokojem przyjmować wszystkie 
niepowodzenia, zrządzenia losu, nagłe wtargniecie życia. Wykorzystaj 
wrodzoną nadwrażliwość do uzdrowienia swojego przewrażliwienia. 

RODZINA
KOLORÓW

Niebieska – reformatorzy / uzdrowiciele
(dokonać zmian, uzdrowić, przekształcić, świecić przykładem) 

PLANETA Galaktyczna WENUS (energia zewnętrzna)
Siła Lekkości – Siła Humoru – Siła Magii 

CHUEN – NIEBIESKA MAŁPA
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Humor, lekkość... 
W dniach CHUEN rozpoczyna się proces odpalania idei twórczych. Materia fizyczna przesuwa się 
teraz w kierunku sfery niematerialnej. Dni Niebieskiej Małpy zalewają nas impulsami 
pomagającymi przekształcić ociężałość powikłań w lekkość prostoty.

Jeżeli jesteśmy zbyt mocno przywiązani do świata materii (majątek, pozycja, autorytety), dni 
Niebieskiej Małpy mogą okazać się wyjątkowo męczące. Jeśli zapomniałeś o głębszym sensie 
zabawy w życie, CHUEN przypomni ci o tym dość boleśnie.

W przypadku zaś, gdy odnalazłeś swoją lekkość – swojego wewnętrznego klauna, otworzy się 
przed tobą świat BIAŁEJ MAGII. Zostaniesz wprowadzony w rzeczywistość, z której wypływa 
twoja kreatywność. Trudne sytuacje życiowe zaczną rozwiązywać się niemal samoistnie – nawet te, 
w których twoja stara świadomość widziała węzły gordyjskie. Dni Niebieskiej Małpy rozbudzą 
twoje magiczne zdolności i wyniosą na powierzchnię twój potencjał twórczy, drzemiący w 
podświadomości. Tu poznasz prawa rezonansu oraz potęgę swoich myśli, moc słowa i siłę woli.



Jeżeli brakuje ci swobody i lekkości, jeżeli wciąż uporczywie zmagasz się z życiem, skieruj uwagę 
na pieczęć Niebieskiej Małpy. Jej mądrość pomoże ci bezboleśnie uwolnić się od ciężarów, jakie 
wciąż napotykasz. Ciężarem jest bowiem to wszystko, co przesłania ci radość życia!

Jeżeli twój klaun – twój wewnętrzny olbrzym – nadal jest uśpiony, spróbuj obudzić go w dniu 
CHUEN. Powoli. Nie denerwuj się! – tak brzmi dewiza Niebieskiej Małpy.

CHUEN – NIEBIESKA MAŁPA
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Tu rozpoczyna bieg wyjątkowo ważny etap nauki w ziemskiej szkole życia. Wybierając CHUEN, 
wstępujesz na szlak wiodący do królestwa magii. Tylko magik i klaun zdolni są czerpać wiedzę z 
wyższych płaszczyzn Bytu. Integrując świat zmysłów, odczuć, uczuć i emocji z operatywną 
inteligencją, inkarnowany w Niebieskiej Małpie, możesz rozpocząć prawdziwie twórczą pracę. 
Dopiero na tym etapie rozwoju do świata zewnętrznego może wkroczyć Magia Świetlanego Bytu 
(Magia Miłości).

Kto znalazł silny punkt oparcia i potrafi świadomie trzymać się tego, w co wierzy, ten z pomocą 
Energii CHUEN doświadczy przyjaznego świata, pozna życzliwych ludzi, przeżyje wiele 
wspaniałych przygód. Niczym strumyk z lekkością przeciśnie się przez wszystkie niewygody, 
nabierze zręczności, rozmachu i wprawy. Nieustanne odkrycia staną się przygodą dnia 
powszedniego. Pogoda ducha, radość życia i pełna humoru osobowość będą emanować na 
wszystkich wokół. Coraz silniej zacznie wyłaniać się talent życiowego sztukmistrza, potrafiącego 
rozweselić nawet najbardziej ponurych ludzi.

WZORZEC CIENIA 

Wnosi do życia same nieprzemyślane szaleństwa. Kto wybrał Niebieską Małpę na dzień narodzin, 
lecz ustawicznie lekceważy jej mądrość, ten wyjątkowo boleśnie doświadczy ciemnej strony życia. 
Nękany iluzjami świata materii, uginając się pod ciężarem zrządzeń losu, coraz bardziej będzie 
grzęznąć w odbiciach karmy. Życie stanie się tak zwariowane, że w końcu przestanie brać je na 
serio. Lecz los będzie wciąż nawoływał: Powoli! Zwolnij tempo! Nie denerwuj się! Traktuj życie z 
humorem, a z łatwością dojdziesz do celu!

* 

Z polem Energii CHUEN związane są również osoby urodzone w pieczęci Czerwonego SMOKA, 
Białego ŁĄCZNIKA i Żółtego WOJOWNIKA (rodzina solarna 1).

ARCHETYP MAJÓW:
12.

EB

Żółty CZŁOWIEK
(wymawiaj: eb)

SYMBOL Pies, stopa, wilk
KIERUNEK
ŚWIATA

Północ – Miejsce Mądrości, Stabilizacji i Oczyszczania

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Bezinteresowna miłość; Więź z towarzyszem losu; Wierność; 
Uczuciowość; Współczucie a litość; Ciało emocjonalne; Nowy początek; 
Związki międzyludzkie; Pokrewieństwo; Przyjaźń; Pryncypium lojalności; 
Puszczenie przeszłości; Przełom; Postrzeganie ponadzmysłowe; 
Zrównoważenie; Siły spirytualne; Stróż i przewodnik; Wiarygodność; 
Sumienność



MĄDROŚĆ
CIENIA

Kwestie ciała emocjonalnego; Rozterki duchowe, Niskie popędy; Chęć 
posiadania; Zachłanność; Zazdrość; Stan uwięzienia w dramacie życia; 
Uczucie braku wsparcia na ścieżce życiowej; Pozorne odsunięcie się 
partnerów od siebie; Niechęć do partnera; Egoizm; Nielojalność; 
Negatywne myśli; Emocje; Egoizm; Dołki emocjonalne; Rozczarowanie; 
Zrządzenia losu; Przykrości; Bolesne doświadczenia; Pycha; Fałszywe 
osądy; Oczernianie innych; Żałosne ego

TRANSFORMACJA
CIENIA

Znajdź dostęp do obiektywnej mądrości, która – podchodząc bezstronnie 
do dramatów emocjonalnych – celowo wyzwala w tobie przykre odczucia, 
abyś zaczął szukać dróg wyjścia. Przestań rozczulać się nad sobą. Nie 
szukaj winnych na zewnątrz. Wy-prowadź swoje emocje z dramatu życia 
do dowolnie wybranego, neutralnego obszaru. Przyjmij w poko-rze nauczki 
życiowe i uzdrów ich przyczynę. Otwórz się na kontakt z towarzyszem 
losu. Przyjmij jego pomoc.

RODZINA
KOLORÓW

Biała – siły porządkowe / uszlachetniający
(uporządkować chaos, oczyścić teren, ustabilizować sytuację, wnieść 
nowego ducha)

PLANETA Galaktyczny MERKURY (energia zewnętrzna)
Siła Serca – Siła Uczuć – Siła Lojalności – Siła Emocji

EB – ŻÓŁTY CZŁOWIEK 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Wolna wola, odpowiedzialność, mądrość... 
Doświadczenia zebrane w dniu Żółtego Człowieka mogą okazać się zaskakujące, albowiem chodzi 
tu o naszą prawdziwą tożsamość. Większość z nas, uwikłana w karmiczną polaryzację, wciąż 
popada w skrajności i w zależności od poziomu rozwoju zatrzymuje się na biegunie strachu lub 
błądzi po biegunie miłości. Odzwierciedleniem tego stanu będzie chorobliwa skłonność do 
wydawania wyroków oraz wartościowania ludzi i zjawisk. W takich przypadkach w dniu Żółtego 
Człowieka dochodzi do frontalnego zderzenia naszego światopoglądu z jego silną, neutralną 
Energią. Dopóki nie uwierzysz w suwerenność swojego "JA", wciąż będziesz nękany przez bolesną 
zależność od tego, co przyjdzie z zewnątrz. Im silniej tkwisz w biegunowości, tym mocniej będzie 
cię ona dręczyć.

Jeżeli zaliczasz się do tych, którzy wznieśli się ponad świat materii, dni EB zaleją cię mądrością, 
którą ze sobą niosą. Dzięki niej "karmiczne terapie" przestaną wyznaczać rytm twojego życia, 
ponieważ staniesz ponad nimi. Sam zaczniesz kierować swoim życiem, dni EB zaś będą wspierać 
twoją niezawisłość!

Jeśli twoje "JA" nadal jest zależne od świata zewnętrznego – od starych ideologii czy też łaski i 
niełaski przełożonych, spróbuj wykorzystać wskazówki podsuwane ci przez Żółtego Człowieka. 
Wewnętrzni olbrzymi wciąż czekają na twój znak, chcą, abyś pozwolił im przystąpić do działań i 
zaprowadzić właściwy porządek w twoim życiu. Oni pomogą ci odnaleźć wolność i niezależność 
twojego "JA".

Pieczęć Żółtego Człowieka jest pierwszą stacją kontrolną na drodze do uaktywnienia twojego 
Wyższego "JA".

EB – ŻÓŁTY CZŁOWIEK
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 



Wraz z dwunastą pieczęcią na planie pojawia się główna droga do celu. Tu rozmawia się całkiem 
otwarcie i bez lęku wypowiada własne zdanie. Nigdzie więcej nie będzie tak "gorąco" jak tutaj! 
Biegunowość i rozwój duchowy, daje tutaj dobitnie znać o sobie, ponieważ głównym środkiem i 
warunkiem dojścia do celu jest wyjaśnienie kwestii wolnej woli i neutralizacja odpadów 
karmicznych. Świadectwo dojrzałości uzyskane na ścieżce EB ukaże istotę dysponującą mądrością 
spirytualną w świecie materii fizycznej.

Jeżeli w tym właśnie dniu włączyłeś się do życia ziemskiego, powinieneś dokładnie zrozumieć, co 
oznacza suwerenność własnego "JA". Nie zdołasz tu ominąć sprytnych sztuczek i haniebnych 
podstępów swojego inteligentnego EGO! Twoja świadomość będzie przewodnikiem przez życie. 
Twoja mądrość pomoże ci przebrnąć tę wyjątkowo trudną drogę inkarnacyjną, bez większego 
uszczerbku. Jeżeli będziesz się kierować sercem, zdołasz pokonać ogromny szmat drogi w 
stosunkowo krótkim czasie. Choć wcale o tym nie wiesz, już we wczesnej młodości dysponowałeś 
wielką mądrością, którą inni – w najlepszym wypadku – mogą osiągnąć dopiero w późnym wieku.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia oczekuje Żółtego Człowieka swoiste minipiekło! Jeżeli indywidualne EGO 
poszerza bieguny sprzeczności, osoba ta nie powinna się dziwić, dlaczego życie doprowadza ją do 
obłędu. Odbicia karmy mogą się spotęgować tutaj do rangi okrucieństwa. Jeżeli twoje życie 
przebiega tak dramatycznie, musisz zastosować radykalną kurację, która zwie się bezwarunkową 
miłością. Przestań wydawać wyroki, oceniać świat i wartościować swoje otoczenie. Stróże karmy 
będą nękać cię twoimi własnymi odbiciami dopóty, dopóki nie zrozumiesz swoich błędów.

* 

Z polem Energii EB związane są również osoby urodzone w pieczęci Białego WIATRU, Czerwonej 
ZIEMI i Niebieskiej RĘKI (rodzina solarna 2).

ARCHETYP MAJÓW:
13.

BEN

Czerwony WĘDROWIEC
(wymawiaj: ben)

SYMBOL Zarośla trzcinowe, kwarc
KIERUNEK
ŚWIATA

Wschód – Miejsce Światła i Początku

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Wolność; Przełamywanie granic; Ciekawość; Nowy kierunek; "Filar 
NIEBA"; Możliwości; Samozaparcie; Talent twórczy; Wola działania; Siła 
ducha; Ruchome punkty zaczepienia; Podróżny w czasie i przestrzeni; 
Niebiański wędrowiec; Posłaniec niebios; Moc; Mistyczna podróż; 
Współczucie; Pryncypium wzrostu duchowego; Przełamywanie 
obowiązujących norm i autorytetów; Dar przezwyciężania sprzeczności; 
Równowaga psychiczna

MĄDROŚĆ
CIENIA

Ucieczka od życia; Potrzeba izolacji; Wycofanie się; Lęk przed nieznanym; 
Powściągliwość; Uwikłanie w karmę; Nieśmiałość; Przeszkody; Frustracje; 
Nałogi; Agresywność; Zniewolenie; Brak oparcia; Uzależnienie; 
Przeszkody; Tęsknota; Stres; Niezadowolenie z siebie; Brak równowagi 
wewnętrznej; Kompleksy; Skłonność do przesady

TRANSFORMACJA
CIENIA

Zbadaj granice swoich możliwości, przyjmując no-we wyzwania. 
Przyciągaj ŚWIATŁO do własnego wnętrza i oświetlaj nim innych. Zaufaj 
sile odczuć i wykorzystaj każdą szansę, każdą okazję, każdą propozycję. 
Poznaj swoją moc. Uwierz w siebie. Patrz na życie jak na cudowną podróż 
w nieznane.



RODZINA
KOLORÓW

Czerwona – inicjatorzy / prekursorzy
(przetrzeć szlaki, wtajemniczyć, przebudzić, stworzyć bazę wyjściową) 

PLANETA Galaktyczny MARS (energia zewnętrzna)
Siła Przestrzeni – Siła Wolności – Siła Możliwości

BEN – CZERWONY WĘDROWIEC 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Próby, możliwości, wolność osobista... 
Pieczęć Czerwonego Wędrowca otwiera przed nami bramy do Wyższego Świata. Energia BEN 
zachęca do wydostania się z karmicznej niewoli. Każda forma niewoli, przymusu czy uzależnienia 
zostanie ukazana w dniach Wędrowca niezwykle drastycznie. Pole napięć pomiędzy niewolą, 
stworzoną w Czasie Karmicznym, a niczym nieograniczoną wolnością, przyniesioną na Ziemię 
przez nowego Ducha CZASU, może stać się wyjątkowo dokuczliwe.

Kto wydostał się z karmicznej niewoli, ten przeżyje dni BEN wyjątkowo przyjemnie. Przed osobą 
tą otworzy się wielki świat – świat nowych możliwości, sukcesów, ciekawych propozycji. Objawi 
się tutaj piękno dnia codziennego, wielobarwność i wielostronność Bytu ludzkiego. Osoba ta 
rozpocznie nowy etap życia, z dala od karmicznych wybojów.

Jeżeli cierpisz z powodu uwięzienia w dramacie życia, jest to nieomylny znak, że twój olbrzym 
BEN nadal śpi za miedzą, tuż u progu twojego życia. Otwórz się na działanie impulsów dnia i 
obudź swojego wewnętrznego olbrzyma. Cały czas miej na oku "wieżę kontrolną" i karmicznych 
stróżów! Możesz ich bezpiecznie obejść tylko z pomocą bezwarunkowej miłości. Pamiętaj, aby 
niczego nie oceniać na tej drodze! Nie osądzaj ludzi, którzy cię skrzywdzili. Nie wracaj do 
przeszłości i przykrych wspomnień. Akceptuj wszystko takim, jakie jest! Jest to najkrótsza droga ku 
WOLNOŚCI!

BEN – CZERWONY WĘDROWIEC
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Czerwony Wędrowiec wnosi do życia biegunowe Energie. W zależności od stopnia świadomości 
oddziałują one na pole danej osoby ze ściśle określonego poziomu. Dzięki sile działania BEN – na 
uboczu pola karmy – otwiera się nieznane dotąd spektrum nowych, wspaniałych możliwości. Do 
codziennego życia wkracza wolność niezależnego stwórcy. Przed świadomie myślącym 
człowiekiem otwierają się nieograniczone możliwości, które w gruncie rzeczy, choć może się to 
wydać paradoks, zawdzięcza on biegunom sprzeczności. Biegunowość otwiera bowiem bramy do 
królestwa magii – do wymiaru, gdzie świat uzdrawia się silą myśli.

Kto nauczył się iść przez życie w towarzystwie Energii Wędrowca i pożegnał się z ustawicznym 
stresem karmicznym, ten rozpoczyna tutaj prawdziwie twórczą pracę. Objawia się tu bowiem chęć 
działania i wielka ciekawość świata. Życie na Ziemi staje się najlepszą ze szkół dla każdego 
ciekawskiego ucznia, pragnącego ulepszać świat. Nic nie stoi już na drodze do szczęśliwego życia. 
Wszystkie przeszkody były dziełem karmicznych przymusów.

WZORZEC CIENIA 

Jest on dla Wędrowca wyjątkowo bolesny. Bez przerwy ukazuje owoce, na które ma się chrapkę, a 
które rosną zbyt wysoko. Tęsknoty emocjonalne mogą bowiem doprowadzić do nieznośnych 
frustracji. Kto stoi u progu Wędrowca, ale nie jest w stanie uchylić drzwi do wolności, ten po 
krótkim czasie ocknie się w głębokim stresie. Do życia codziennego wkradnie się niezadowolenie, 
które niezwykle szybko przeobrazi się w agresywność. Stąd też wywodzą się wszystkie formy 



ucieczki od życia, np. różnego rodzaju uzależnienia (nałogi).

*

Z polem Energii BEN związane są również osoby urodzone w pieczęci Niebieskiej NOCY, Żółtej 
GWIAZDY i Białego ZWIERCIADŁA (rodzina solarna 3).

ARCHETYP MAJÓW:
14.

IX

Biały MAG
(wymawiaj: iisz)

SYMBOL Jaguar, serce, czarodziejska różdżka, paw, wszechwidzące oko, sędzia 
KIERUNEK
ŚWIATA

Północ – Miejsce Mądrości, Stabilizacji i Oczyszczania 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Wiedza; Rozsądek; Wszechstronność; Wsparcie duchowe; Miłosierdzie; 
Glos serca; Obiektywizm; Uczciwość; Sprawiedliwość; Praworządność; 
Bezinteresowna pomoc; Miłość; Szczerość; Wypełnianie woli boskiej; 
Zdolność przewidywania; Szaman; Jasnowidz widzący w ciemnościach; 
Kapłan; Zgłębienie “czarodziejskich” sił; Najwyższa płaszczyzna rozwoju 
świadomości indywidualnej; Muzyka; Medytacja 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Nadużywanie władzy; Chęć kontrolowania; Egoistyczne działanie; Rozum; 
Braki; Powikłania; Kłótnie i spory; Podstępy; Manipulowanie ludźmi; 
Wykorzystywanie słabszych; Węzły gordyjskie; Niesprawiedliwość; 
Kwestia uczciwości; Żądza władzy; Wola nie zawsze zgodna z głosem 
serca; Przecenianie rozumu; Stres; Brak perspektyw; Opór wewnętrzny; 
Poza; Konsekwencje 

TRANSFORMACJA
CIENIA

Zbuduj stabilny most pomiędzy twoim esencjonalnym “JA” a wolą boską. 
Pozostań elastyczny, uczciwy i otwarty, pozwalając w prosty, naiwny 
niemal sposób przyjść temu, co WSPANIAŁE, zamiast sztucznie i na silę 
coś stwarzać. Otwórz się na nowe możliwości. Jesteś wolny. Twoja moc 
nie zna granic. 

RODZINA
KOLORÓW

Biała – siły porządkowe / uszlachetniający
(uporządkować chaos, oczyścić teren, ustabilizować sytuację, wnieść 
nowego ducha) 

PLANETA Galaktyczna MALDONA (energia zewnętrzna)
Siła Praworządności – Siła Zdolności Magicznych – Siła Uczciwości – Siła 
Miłosierdzia – Siła Bezczasowości 

IX – BIAŁY MAG
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Uczciwość, sprawiedliwość, silą serca... 
Biały Mag umożliwia dokonanie skoku kwantowego w polu świadomości i przestąpienie progu 
ŚWIATA MAGII. Za tym symbolem skrywają się Energie odpowiedzialne za magię stwarzania.

Magiem można stać się dzięki sile serca, a nie z pomocą tęgiej głowy! Wszystkie przyziemne 
pragnienia człowieka uwięzionego w świecie dogmatów mogą wyzwolić jedynie ból i cierpienie 
duchowe. U wielu niedojrzałych osób – osób stawiających na pierwszym planie dobra materialne – 
dni Białego Maga mogą boleśnie zaakcentować bezsilność wobec przeciwności losu.

Temu, kto otworzył swoje serce, tzn. nauczył się patrzeć na życie przez pryzmat bezinteresownej 
miłości, a nie racjonalnej inteligencji, dni MAGA podsuną genialne rozwiązania, ześlą pomoc i 



wsparcie duchowe w rozwikłaniu wielu skomplikowanych kwestii. Problemy zaczną się 
rozwiązywać niemal samoistnie; codzienne bezowocne gonitwy, uporczywe zabiegi, trudy i 
zmagania stracą nagle sens. Osoba ta, nie mając nic innego do "załatwienia", zacznie podświadomie 
przygotowywać grunt dla nowej, twórczej siły. Właśnie to jest zadaniem Białego Maga!

Jeżeli nie jesteś pewien, kto. ma rację – rozum czy serce – przyłącz się do pola wibracji Maga. Dni 
IX, pulsując pozaziemską mądrością, wciąż szukają odbiorcy na Ziemi. Wiedz, że twoja świadoma 
uwaga wspiera rozprzestrzenianie się białej magii w życiu. Żyj miłością, a otworzą się przed tobą 
wszystkie bramy. Twój olbrzym Mag czeka od eonów lat, aby nawiązać z tobą współpracę i 
wyprowadzić twoje życie ze świata nieustannych zmagań. Sytuacja materialna i ustawiczna pogoń 
"za chlebem" unormują się automatycznie, tracąc swe pierwszoplanowe znaczenie.

IX – BIAŁY MAG
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Na czternastej pozycji – pozycji Białego Maga – rozwój ewolucyjny dokonuje skoku kwantowego 
na poziomie świadomości indywidualnej oraz w sferze przekonań osobistych. Świat inteligentnej 
materii (pole inteligencji człowieka) rozprzestrzenia się tutaj w niewiarygodnym tempie, by na 
koniec dotrzeć do królestwa białej magii. Królestwo magii nie jest fantasmagorią, tanim trikiem czy 
zwykłym mamidłem, lecz energetyczną rzeczywistością, egzystującą na wyższej płaszczyźnie 
postrzegania, gdzie w niemal cudowny sposób wnoszone są do życia pulsujące miłością idee 
twórcze. Życie nie ogranicza się tutaj do codziennej gonitwy za chlebem, lecz do twórczej, 
świetlanej magii – najpotężniejszej siły sprawczej bezinteresownie kochającego serca. Świetlana 
magia wnosi do życia wielki potencjał twórczy, rozjaśniając ciemności ludzkiego umysłu.

Kto wybrał drogę Białego Maga. nie powinien zapominać, że siły magiczne może uaktywnić 
jedynie miłość, a nie tęga głowa! Jeżeli człowiek spod znaku IX zdecyduje się na ten krok, kierunek 
marszu w jego życiu zacznie wyznaczać MIŁOŚĆ, płynąca z czystego serca. Osoba ta stanie się 
niezwykle uczciwa, obiektywna w ocenie każdej sytuacji (także własnej!). Przestanie faworyzować 
jednostki i wyjdzie naprzeciw słabszym. Nic już nie stanie na jej drodze do królestwa 
współtwórców. Wszystkie zmagania i codzienne walki usuną się w niebyt i nigdy więcej nie 
objawią się w podstępnej, materialnej formie. Na tym poziomie przezwycięża się wszystkie pokusy 
i przysłowiowego pecha, demaskuje fałsz, zakłamanie, zabobony.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia sytuacja odwraca się diametralnie. Kto silnie uwikłany jest w ziemską 
biegunowość lub karmiczną, przymusową pracę, u tego węzły gordyjskie zawiązują się jeden po 
drugim. Życie przeobraża się w górskie pasma nierozwiązywalnych problemów, skomplikowanych 
powikłań, ustawicznych braków. Człowiek zapada w stan bezczasowego, wiecznego stresu. 
Poczucie beznadziejności, iluzja braku perspektyw, chęć wycofania się z życia dają znać o sobie w 
sposób wyjątkowo dokuczliwy.

*

Z polem Energii IX związane są również osoby urodzone w pieczęci Żółtego ZIARNA, 
Czerwonego KSIĘŻYCA i Niebieskiego WICHRU (rodzina solarna 4).

ARCHETYP MAJÓW: 15.

MEN

Niebieski ORZEŁ
(wymawiaj: men)

SYMBOL Orzeł, pajęczyna, ptak, mędrzec



KIERUNEK
ŚWIATA

Zachód – Miejsce Przemian, Śmierci i Transformacji

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Świadomość celu; Praca zespołowa; Kolektywny duch; Wiedza 
spirytualna; Chęć tworzenia; Nowe perspektywy; Kopalnia wiedzy; Umiar; 
Dystans; Wymiana; Płynność; Zapał; Satysfakcja; Szansa; Nadzieja; 
Współczucie; Pomoc; Służba dla innych; Sny i wizie; Wiara w siebie; 
Wizja przyszłości; Świadomość zbiorowa 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Niemożność powiedzenia "nie"; Brak własnego zdania; Poczucie niższości; 
Pustka; Brak nadziei; Uzależ-nienie; Bezruch; Ospałość; Brak inicjatywy; 
Laska i niełaska; Syndrom samarytanki; Ustawiczna goto-wość ratowania 
kogoś z opresji; Nadgorliwość; Roz-czarowanie

TRANSFORMACJA
CIENIA

Naucz się zachowywać równowagę pomiędzy pracą, odpoczynkiem, snem 
i odżywianiem. Myśl o sobie! Podążaj za osobistymi wizjami, planami i 
marzeniami. Spójrz na swoje zamiary i obietnice dawane ludziom z 
perspektywy wyższego celu, jakim jest zachowanie równowagi. Naucz się 
brać i dawać. Za-stanów się, czy twoja nadgorliwość nie utrudnia in-nym 
rozwoju? Czy nie bierzesz na swoje barki cu-dzych ciężarów? Czy pada 
choć magiczne słowo "dziękuję"?

RODZINA
KOLORÓW

Niebieska – reformatorzy / uzdrowiciele
(dokonać zmian, uzdrowić, przekształcić, świecić przykładem)

PLANETA Galaktyczny JOWISZ (energia zewnętrzna)
Siła Wizji – Siła Świadomości

MEN – NIEBIESKI ORZEŁ 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Świadomość, wizje, iluzje... 
Pola Energii zdefiniowane w symbolu MEN nacechowane są najwyższymi treściami duchowymi. 
Żadna istota ludzka nie może żyć bez marzeń. Każdy człowiek potrzebuje wizji celu, by być 
zdolnym do uporządkowania chaosu i wydostania się z zawirowań dnia codziennego.

Kiedy brakuje nam WIZJI, wtedy gonimy za ILUZJĄ. W najbardziej skrajnym przypadku brak 
wizji uwidocznia się w popadaniu w zależność od innych. Stając się pożywką "silniejszych", 
tracimy swoją suwerenność.

Dopiero, kiedy twój rozwój duchowy dotrze do bram serca, do twego pola zaczną napływać 
wizjonerskie perspektywy. Siła Niebieskiego Orła wynosi świadomość celu na plan pierwszy. Dni 
MEN są kopalnią wiedzy spirytualnej, wybiegającej daleko w przyszłość. Orzeł otwiera kanały 
wizji, przez które świadomość w pełni dojrzałego człowieka kontaktuje się z wyższymi wymiarami. 
Osoba ta przestaje zaprzątać sobie głowę drobiazgami, martwić się o przyszłość, tracić czas na 
bezproduktywne spekulacje. Mądrość Orła zawczasu prześle jej wskazówki, jak przetrwać 
niekorzystne sytuacje.

Jeżeli twoje życie świeci pustką, jeżeli ustawicznie brakuje ci celu, jeżeli wciąż rejestrujesz "puste 
przebiegi", zbliż się do Orła i poproś tego olbrzyma, aby pomógł ci zbudować magiczny most do 
wizjonerskich światów. Bez motywacji zaniknie każda chęć tworzenia. Pozwól Niebieskiemu Orłu 
zalać cię swą genialnością, pozwól, by jego Energia przebudziła twoją duszę!

MEN – NIEBIESKI ORZEŁ
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 



Niebieski Orzeł bardzo energicznie przystępuje do kształtowania pola miłości, wizjonerskich 
perspektyw i nowych wzorców zachowań. Rozwijający się na tej platformie współtwórca 
ziemskiego dobrobytu – CZŁOWIEK – otrzymuje dokładne wskazówki, jak wdrażać miłość do 
życia, w jakim pójść kierunku i od czego zacząć.

Jeżeli podążasz tropem MEN i osiągnąłeś odpowiedni poziom rozwoju, twoje życie wypełni się 
wzniosłymi zadaniami, służącymi nie tylko tobie, ale całej społeczności ziemskiej. Nuda i 
bezczynność nie zagrzeją miejsca w twoim domu. Twoja działalność wypełni się 
uszczęśliwiającymi cię zadaniami, dając ci poczucie wielkiej satysfakcji. Każdy dzień wypełni się 
ogromem zajęć, ale ani stres, ani poczucie przepracowania nie pojawią w twoim polu.

WZORZEC CIENIA 

Wskazuje drugą, mroczną stronę Orła. Jeżeli pole świadomości uwikłane jest w karmiczną 
biegunowość, zapanuje kompletny bezruch. W tym stanie brak jest perspektyw, panuje nicość, 
ospałość, wszystkie dni zieją pustką. Bezcelowe rozmowy i bezproduktywne kręcenie się w kółko 
są jedynym środkiem do zabicia czasu. Odmowa pracy, brak inicjatywy, mentalność typu "nie mam 
ochoty", zależność od cudzej laski i niełaski, bazowanie na dobroci innych – są następstwem 
omdlenia duchowego.

*

Z polem Energii MEN związane są również osoby urodzone w pieczęci Czerwonego WĘŻA, 
Żółtego SŁOŃCA i Białego PSA (rodzina solarna 5).

ARCHETYP MAJÓW:
16.

CIB

Żółty WOJOWNIK
(wymawiaj: kiib)

SYMBOL Sowa, sęp, laska, kij, przewodnik duchowy 
KIERUNEK
ŚWIATA

Południe – Miejsce Życia, Dojrzewania i Rozkwitu 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Harmonizowanie intuicji z rozumem; Rozsądek; Brak strachu; Wyższa 
Świadomość; Laska; Prawda; Głos wewnętrzny; Prowadzenie duchowe; 
Przystępność; Telepatia; Mądrość mistyczna; Zdolność kontaktu z 
Wyższym “JA"; inteligencja; Operatywność; Odwaga; Siła przebicia; 
Analityczny rozum 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Brak wiary w siebie; Przeciążenie; Obawy; Niezdecydowanie; 
Materializm; Zimna kalkulacja; Samotność; Chłód; Arogancja; Żądza 
władzy; Duma; Zagłuszanie podszeptu intuicji; Lęk przed zmianą; Ogólna 
niechęć do zmian; Jednostronność; Obawa o dobra materialne 

TRANSFORMACJA
CIENIA

Zbuduj połączenie mentalne z tym, co BOSKIE. Stań się kanałem dla tego, 
co DUCHOWE. Zaufaj swojej mistycznej inteligencji. Nastaw się na 
sygnały wewnętrzne. Puść materię. Otwórz się na prowadzenie duchowe. 

RODZINA
KOLORÓW

Żółta – nauczyciele / uświadamiający
(oświecać, pomagać, rozwijać) 

PLANETA Galaktyczny SATURN (energia zewnętrzna)
Siła Inteligencji – Siła Odwagi – Siła Niezależności 

CIB – ŻÓŁTY WOJOWNIK 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Obawy, strach, inteligencja... 



W pieczęci Żółtego Wojownika zakodowane są Energie pobudzające INTELIGENCJĘ twórczą. Tu 
osiąga się najwyższy stopień dojrzałości indywidualnej, przy czym warunkiem osiągnięcia pułapu 
Inteligencji CIB jest zaliczenie trzech poprzednich poziomów (Wędrowiec, Mag i Orzeł).

Ponieważ inteligencja ludzka jest dwuczłonowa, tzn. składa się z INTUICJI i ROZUMU, każda 
jednostronność staje się dla człowieka problemem, czasami nawet torturą. Wadliwy rozwój 
inteligencji prowadzi do fanatyzmu, nadużyć, chorobliwego przeciążenia umysłu oraz do 
powstawania luk w sferze racjonalnego rozpoznania. Ci, którzy z powodzeniem przekroczyli 
poprzednie szczeble (Wędrowiec, Mag, Orzeł), przestaną przejmować się sprawami banalnymi, 
zaczną myśleć perspektywicznie i z pomocą Inteligencji Wojownika mogą dokonać genialnych 
odkryć i odnieść wiele sukcesów. Na tym poziomie uaktywni się nie tylko racjonalny rozum, ale 
przede wszystkim prawa półkula mózgu z operatywną intuicją.

Jeżeli brakuje ci siły przebicia, otwórz swoją świadomość na Mądrość Wojownika. Nie zapomnij 
jednak o trzech wcześniejszych poziomach, a szczególnie o aspekcie miłości i czystości intencji 
Białego Maga. Siła serca jest podstawą zdrowego rozwoju – fizycznego i duchowego.

Na poziomie Żółtego Wojownika znikają wszelkie OBAWY, STRACH i WAHANIA. Tutaj zaczyna 
manifestować się Wyższa Świadomość, czyli duchowa mądrość twojego Wyższego JA.

CIB – ŻÓŁTY WOJOWNIK
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Szesnasta pieczęć, rozszerzając siłę emanacji istoty CZŁOWIEK, rozwija w niej nowe zdolności. W 
polu Energii Wojownika zazębiają się dwie płaszczyzny: intuicyjna inteligencja i analityczny 
rozum. Dzięki pomocy CIB wszystkie decyzje są wyjątkowo trafne. Głównym kluczem do tego, 
aby "męski" rano mógł właściwie funkcjonować, jest "kobieca", wielowymiarowa, inteligencja 
intuicyjna.

Kto przypieczętował swoją inkarnację znakiem CIB, ten otworzył bramy do wyjątkowo efektywnej 
siły twórczej. Wykorzystanie potencjału Wojownika staje się możliwe tylko wtedy, kiedy poziom 
rozwoju duchowego osiągnie pułap wyżej wibrującej, "kobiecej" intuicji. Dopiero na tym etapie 
każdy homo sapiens urasta do rangi współtwórcy ziemskiego dobrobytu. Życie staje się wyjątkowo 
twórcze, nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Osoba ta, przerastając materię fizyczną i nie 
przywiązując wagi do jakiegokolwiek posiadania, całkowicie uwalnia się od strachu. Nic nie jest w 
stanie jej zagrozić, ponieważ widmo potencjalnego krachu materialnego nie ma już nad nią władzy!

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia osoba CIB popada w całkowitą jednostronność. Ponieważ główny aspekt ratio, 
czyli inteligencja horyzontalna, wypływa z materialistycznej świadomości takiego osobnika, jego 
jednostronnie ukierunkowany intelekt zaczyna kalkulować na zimno i bez serca, idąc przez życie 
"po trupach".

Demonstrowanie władzy, lubieżność, chłód, arogancja intelektualna przynoszą więcej strat niż 
korzyści nie tylko tej osobie, ale również środowisku, w którym się ona obraca. Jej indywidualny 
chłód staje się wyraźnie wyczuwalny na zewnątrz, dlatego w oczach ludzi taki osobnik uchodzi za 
grubianina, zuchwalca i człowieka bez serca.

* 

Z polem Energii CIB związane są również osoby urodzone w pieczęci Białego ŁĄCZNIKA, 
Czerwonego SMOKA i Niebieskiej MAŁPY (rodzina solarna 7).



ARCHETYP MAJÓW:
17.

CABAN

Czerwona ZIEMIA
(wymawiaj: ka'ban)

SYMBOL Ziemia, siła, kadzidło, tęcza; wal 
KIERUNEK
ŚWIATA

Wschód – Miejsce Światła i Początku 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Wsparcie z zewnątrz; Odpowiedzialność; Ukierunkowanie na dobro ogółu; 
Przykład dla innych; Moc uzdrawiania; Współpraca; Stosunki 
międzyludzkie; Centralizacja; Współstwarzanie; Siła planety; Ziemski 
stróż; Rezonans; Podążanie za nitką do kłębka; Uzdrowiciel duchowy; Moc 
kryształu; Tarcza ochronna; Wytrzymałość; Sprawdziany 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Ucieczka od teraźniejszości; Przedwczesne wnioski; Błędna interpretacja 
snów, znaków, przekazów i wizji; Lekceważenie życia; Konfliktowość; 
Zaślepienie; Egocentryzm; Ignorancja ziemskiej egzystencji; Skłócenie z 
otoczeniem; Dysharmonia; Łamanie prawa; Ukierunkowanie na przeszłość 
i przyszłość, a nie na teraźniejszość; Przesada 

TRANSFORMACJA
CIENIA

Skoncentruj się na chwili obecnej. Przyjrzyj się swojemu życiu bez 
wyciągania pochopnych wniosków. Przemyśl swoje osobiste plany. Wiedz, 
że TY sam, z własnej woli, zdecydowałeś się inkarnować na Ziemi właśnie 
w tym wyjątkowym czasie. Przypomnij sobie, po co tu jesteś? 

RODZINA
KOLORÓW

Czerwona – inicjatorzy / prekursorzy
(przetrzeć szlaki, wtajemniczyć, przebudzić, stworzyć bazę wyjściową) 

PLANETA Galaktyczny URAN (energia zewnętrzna)
Siła Kierowania – Siła Współpracy – Siła Współbrzmienia – Siła 
Nawigacji 

CABAN – CZERWONA ZIEMIA 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Współbrzmienie, rozwój, współpraca... 
W polu Energii Czerwonej Ziemi mieści się strefa kontroli indywidualnego poziomu świadomości. 
Bada się tu przydatność i szkodliwość oddziaływania pojedynczego "JA" na grupę. Wszystkie 
odczucia w dniach CABAN powinny być rozpatrywane pod kątem osobistego rezonansu z 
Całością. CABAN skontroluje też relacje człowiek – natura, gdyż jako ziemski kolektyw ponosimy 
zbiorową odpowiedzialność za los świata. Pamiętajmy, że równowaga biologiczna w przyrodzie jest 
bardziej zakłócona niż ta w stosunkach międzyludzkich.

Kto nauczył się widzieć siebie jako cząstkę Całości, ten przestaje wyrokować o ludziach, ponieważ 
wie, że każdy napotkany człowiek jest lustrzanym odbiciem jego własnego "JA". Uzdrawianie 
świata i świadomości kolektywu należy zacząć od porządkowania własnego podwórka. Mogą 
wyłonić się tutaj różnorodne konflikty – nie tylko w kręgu rodziny czy przyjaciół, ale także w 
środowisku zawodowym. W takich przypadkach Siła Nawigacji CABAN stanie się ziemskim 
stróżem, nie pozwoli swoim podopiecznym zbłądzić i na każdym rozstaju dróg ustawi dla nich 
osobiste drogowskazy.

Jeżeli chcesz przyciągnąć do swojego duchowego "JA" wszechpotężną Energię Całości, 
skoncentruj się na dniach Czerwonej Ziemi, ale nie po to, by umocnić swoją pozycję czy wysunąć 
się na plan pierwszy, lecz po to, aby pomogła ci rozwiązać problemy z otoczeniem.Socjalizacja jest 
bardzo ważnym etapem na drodze duchowego wzrastania. Oznacza to, że każdy indywidualny 
aspekt świadomości musi osiągnąć pełnowartościową formę, aby zostać przyjętym do Całości.



CABAN – CZERWONA ZIEMIA
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Siedemnasta pieczęć, stawiając na pierwszym planie dobro ogółu, pomaga swoim podopiecznym 
wypełniać zadania życiowe z wyjątkową skutecznością. Planeta Ziemia jest kosmicznym 
poligonem, gdzie każdy impuls twórczy i każda myśl wychodząca od człowieka są natychmiast 
testowane pod kątem dobra Całości. Test na wytrzymałość przeprowadzany jest najpierw w polu 
indywidualnym, a dopiero potem w pozostałych ziemskich królestwach – przede wszystkim w 
świecie roślin i zwierząt.

Kto zstąpił na Ziemię w świetle Energii CABAN, powinien zrozumieć, że jego świadomość będzie 
ukierunkowana na dobro ogółu, ochronę środowiska i uzdrawianie stosunków międzyludzkich. Ten, 
kto osiągnie odpowiednio zaawansowany poziom dojrzałości duchowej, zacznie odgrywać ważną 
rolę w życiu zbiorowym. Rzut oka na problemy społeczne, z uwzględnieniem mechanizmów 
rządzących świadomością zbiorową i sposobem bycia jednostek, pozwoli tej osobie zrozumieć 
złożoność Bytu ludzkiego. Zrozumienie tych kwestii pozwoli jej żyć w sposób służący przykładem 
dla innych.

WZORZEC CIENIA 

WZORZEC CIENIA wprowadza do życia osobnika CABAN wyjątkowo surowego kontrolera. 
Faworyzowanie roszczeń nieszczęsnego EGO i stawianie siebie na pierwszym planie będzie 
rygorystycznie piętnowane przez otoczenie. Zaostrzające się konflikty doprowadzą do wielu 
zderzeń i przykrych konfrontacji pomiędzy EGOjednostką a grupą. Skłócenie z całym światem, 
dysharmonia na wszystkich szczeblach życia, konsekwencje łamania norm porządkowych będą 
dostarczać informacji, nie napawających osobnika zbyt wielką radością. CABAN, wlepiając 
wysokie mandaty, wciąż będzie naprowadzać wszystkich zbłąkanych na drogę do celu. Wszelkie 
fałszywe impulsy będą natychmiast odsyłane do nadawcy, aby ten na własnej skórze odczuł ich siłę 
rażenia i konsekwencje.

* 

Z polem Energii CABAN związane są również osoby urodzone w pieczęci Niebieskiej RĘKI, 
Białego WIATRU i Żółtego CZŁOWIEKA (rodzina solarna 2).

ARCHETYP MAJÓW:
18.

ETZNAB

Białe ZWIERCIADŁO
(wymawiaj: ec'nab)

SYMBOL Rytualny nóż, krzesiwo, zwierciadło duszy 
KIERUNEK
ŚWIATA

Północ – Miejsce Mądrości, Stabilizacji i Oczyszczania 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Rozsądek; Zdolność rozstrzygania; Prawdomówność; Zgłębienie 
paradoksów; Spojrzenie cieniowi w oczy; Odwaga; Akceptacja; Pomoc; 
Ponadczasowość; Zdecydowane cięcie; Klarowność; Spirytualny 
wojownik; “Miecz Prawdy, Mądrości i Oczyszczania"; Wymowa odbić; 
Doświadczenie; Refleksje; Dysonans 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Problem rozłąki; Odbicia lustrzane; Wątpliwości; Rozbieżności; 
Zakłamanie; Uwięzienie w dramacie życia; Rozterki duchowe; Zimna 
kalkulacja, Zrządzenia losu; Iluzja; Samozwątpienie; Negatywne 
autosugestie; Przeświadczenie, że iluzja ma moc nad wrodzoną zdolnością 
do zmiany doświadczeń 



TRANSFORMACJA
CIENIA

Ludzie, których napotykasz, są twoim własnym odbiciem i jednocześnie 
wielkim dobrodziejstwem dla ciebie. Przyjrzyj się im, jak sobie. Ujrzyj w 
nich siebie. Zobacz, jak pielęgnujesz iluzję w swoim życiu. Wykorzystaj 
wrodzoną zdolność sprawiedliwego rozstrzygania. Użyj MIECZA 
PRAWDY do zrobienia decydującego cięcia w życiu, abyś mógł 
przebaczyć i zakończyć spory. 

RODZINA
KOLORÓW

Biała – siły porządkowe / uszlachetniający (uporządkować chaos, oczyścić 
teren, ustabilizować sytuację, wnieść nowego ducha) 

PLANETA Galaktyczny NEPTUN (energia zewnętrzna)
Siła Rozpoznania – Siła Odbić – Siła Prawdy 

ETZNAB – BIAŁE ZWIERCIADŁO 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Tożsamość, prawda, odbicia... 
Pieczęci Białego Zwierciadła przypada szczególna rola – rola NAJWYŻSZEGO ORGANU 
KONTROLI JAKOŚCI. Wszystko będzie tutaj ponownie wzięte pod lupę, wyjątkowo wnikliwie 
przebadane pod kątem przydatności nie tylko dla świata i zbiorowej świadomości, ale przede 
wszystkim dla następnego etapu ewolucji.

Nikt zatem nie powinien poczuć się urażony, jeżeli w dniach Białego Zwierciadła zostanie kolejny 
raz poddany kontroli osobistej. Oprócz oceny aspektów najbardziej istotnych, zostaną tutaj 
prześwietlone również te pozornie uboczne – i w razie potrzeby odesłane do naprawy. Dni 
ETZNAB dobitnie akcentują wszystkie rozbieżności, wszystkie błędy myślowe. Białe Zwierciadło 
jest absolutnie wiarygodne, ponieważ swojego odbicia w lustrze nikt nie może się wyprzeć. Na 
przykładzie innych ludzi ETZNAB pokazuje nam nasze zalety, wady i słabości, do których nie 
chcemy się przyznać. Jeżeli ktoś działa nam na nerwy, oznacza to, że problem tkwi w nas, a nie w 
tej osobie. Jeżeli uważamy, że ktoś jest zły – jesteśmy źli my sami, tylko nie chcemy lub nie 
umiemy tego dostrzec. Osoba ta stanęła nam na drodze tylko po to, aby odzwierciedlić nam nasze 
własne cechy. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Przez całe życie jesteśmy konfrontowani z 
konsekwencjami swoich własnych myśli i czynów. Zrozumienie i zaakceptowanie tak 
pojmowanych odbić rzeczywistości jest pierwszym krokiem w budzeniu nowych umiejętności, na 
przykład telepatii. Dni ETZNAB niosą tu nieocenioną pomoc.

Kto gotów jest przyjrzeć się swoim odbiciom, dla tego informacje Białego Zwierciadła okażą się 
cudowną pigułką na uwalnianie się od stresu. Im lepiej zrozumiemy sens odbić i im szybciej 
zareagujemy, tym prędzej osiągniemy spokój, harmonię wewnętrzną, poczucie bezpieczeństwa, tym 
łatwiej będzie nam zwalczyć ogniska zapalne, usunąć zakłócenia, a tym samym przygotować się do 
przekroczenia kolejnego progu ewolucji.

Siła Białego Zwierciadła jest największym sprzymierzeńcem na drodze do oświecenia, zgłębiania 
wyższej prawdy, odkrywania tajemnic przeznaczenia. Duchowe motto ETZNAB brzmi: "Tylko to, 
co idzie jak po maśle, jest prawdziwe. To, co natrafia na przeszkody, powinno być wzięte pod lupę".

ETZNAB – BIAŁE ZWIERCIADŁO
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Białe Zwierciadło oferuje swoim podopiecznym "rezonansowe lustro". ETZNAB dostarcza 
cennych informacji na temat aktualnego stanu, pomaga poznać prawdę, zdobyć klarowne 
spojrzenie. Siła Zwierciadła pilnuje, aby to, co powinno wyjść na jaw, nie pozostało w wiecznym 
ukryciu, lecz trafiło do adresata. Jest logiczne, że intensywność odbić i przyswajalność informacji 



zależy od poziomu inteligencji osobnika!

ETZNAB preferuje wiedzę, pogłębianie mądrości życiowej, rozwijanie zdolności wnikliwej analizy 
faktów. Wszystkie wzloty, upadki, zbiegi okoliczności powinny być brane pod lupę, rozpatrywane z 
każdej możliwej strony. Mądrość Zwierciadła przyspiesza proces nauki w ziemskiej szkole życia. 
Kto nauczy się bez szemrania przyjmować informacje ETZNAB., ten w stosunkowo krótkim czasie 
wydostanie się z karmicznych labiryntów. Osoby te niosą wielką pomoc wszystkim zbłąkanym i 
nękanym zrządzeniami losu. Pamiętaj my jednak, że sam proces nauki nie zawsze jest przyjemny!

WZORZEC CIENIA 

WZORZEC CIENIA serwowany przez Zwierciadło smakuje gorzko, ponieważ po tamtej stronie 
lustra łagodność nie jest cechą ETZNAB. Kto zaprzecza swoim własnym odbiciom i wzbrania się 
przed przyjęciem informacji, ten nie powinien czuć się zaskoczony, jeżeli natłok wydarzeń w jego 
życiu nabierze ogromnych rozmiarów, mierzonych w megajednostkach. Odrzucając niewygodne 
informacje lub zimno kalkulując fakty, nie można liczyć na szczególne względy losu. Informacje 
będą przychodzić jedna po drugiej – bezpośrednio, jasno, bez ogródek i tak długo, aż dana osoba 
zrozumie ich wymowę.

*

Z polem Energii ETZNAB związane są również osoby urodzone w pieczęci Żółtej GWIAZDY, 
Czerwonego WĘDROWCA i Niebieskiej NOCY (rodzina solarna 3).

ARCHETYP MAJÓW:
19.

CAUAC

Niebieski WICHER
(wymawiaj: ka'uak)

SYMBOL Wicher, deszcz, ogień, burza, piorun, biała sowa 
KIERUNEK
ŚWIATA

Zachód – Miejsce Przemian, Śmierci i Transformacji 

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Płynność działań; Genialne rozwiązania; Ruch; Pozytywne zmiany; 
Odwaga; Siła działania; Innowacje; Błyskotliwość; Śmiałość; Skuteczność; 
Zapał; Oczyszczanie; Przekształcenia; Zjednoczenie; Świetlane Ciało; 
Wzrost duchowy; Wtajemniczenie; Wolność; Aktywacja; Transformacja; 
Urzeczywistnienie 

MĄDROŚĆ
CIENIA

Wątpliwości; Lęk przed nieznanym; Krytycyzm; Mania; Problem nałogu; 
Negacja; Upór; Drobiazgowość; Katastrofy życiowe; Niepowodzenia; 
Zmiany; Samozwątpienie; Poczucie rozłąki ze Źródłem; Zniechęcenie; 
Zawiść 

TRANSFORMACJA
CIENIA

Zachowaj dystans do każdej wątpliwości. Nie oceniaj ludzi, zjawisk i 
doświadczeń osobistych. Znajdź dostęp do swojego esencjonalnego “JA" i 
poproś, aby bezpiecznie przeprowadziło cię przez wszystkie niewygody 
oraz pomogło uzdrowić negatywne emocje, towarzyszące procesowi 
wzrastania. Przekaż ster w procesie przekształceń swojemu Wyższemu 
“JA". Zrezygnuj ze wszystkiego, co podtrzymywałoby iluzje oddzielenia 
od reszty Bytu. 

RODZINA
KOLORÓW

Niebieska – reformatorzy / uzdrowiciele
(dokonać zmian, uzdrowić, przekształcić, świecić przykładem) 

PLANETA Galaktyczny PLUTON (energia zewnętrzna)
Siła Odnowy – Siła Regeneracji – Siła Innowacji 



CAUAC – NIEBIESKI WICHER 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Odnowa, niezależność... 
Dni Niebieskiego Wichru mogą okazać się niespokojne i ruchliwe. Siła jego oddziaływania może 
uruchomić dramatyczne zmiany w życiu. Jak zawsze, tak i w tych przypadkach jedynym celem 
CAUAC będzie wielka przebudowa! Aby wprowadzić NOWOŚĆ, trzeba najpierw usunąć to, co 
PRZESTARZAŁE. Im więcej STAREGO trzeba usunąć z drogi, tym silniejszy musi być impuls 
CAUAC. Sposoby rozwiązań mogą być bardzo przykre, często bolesne, mimo to nie dajmy się 
ponieść emocjom i nie negujmy zmian, nawet tych burzliwych.

Jeżeli twoja świadomość weszła na wyższy poziom, jeżeli nie trzymasz się już kurczowo trzymać 
się "staroci", siła Niebieskiego Wichru wyjdzie ci naprzeciw z genialnymi rozwiązaniami. 
Bezboleśnie usunie z twojego życia rzeczy zbędne i na miejsce STARYCH natychmiast wniesie 
NOWE, zwłaszcza tam, gdzie będzie to niezbędne z punktu widzenia twojego rozwoju osobistego.

Jeśli brakuje ci sił, aby zmienić w życiu coś, co według ciebie powinno zostać zmienione, zwróć 
szczególną uwagę na dni Niebieskiego Wichru. Ześle ci on siłę zapłonu, doda odwagi do zrobienia 
pierwszego kroku. Wiedz, że każda stagnacja wynika z braku energii życiowej. Daj szansę 
olbrzymowi CAUAC, aby rozbił wszystkie zatory i wyprowadził cię na szerokie, spokojne wody.

CAUAC – NIEBIESKI WICHER
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

CAUAC oferuje swoim podopiecznym potencjał, który zapowiada wyjątkową dynamikę życia. 
"Śmierć i narodziny" są motorem każdego rozwoju. Wszystko, co żyje, co próbuje się zmienić, co 
chce zrobić krok naprzód, potrzebuje wsparcia Wichru. Siła odnowy raz pobudzona nie zatrzyma 
się nigdy. Perpetuum mobile CAUAC zapewnia wysokojakościowy postęp. Energie Wichru 
zatroszczą się o to, aby w życiu nie zagościła stagnacja czy nuda. Nieprzerwana płynność ruchu 
sprawia, że wszystkie odpady uboczne ulegają procesowi naturalnego rozmywania.

Osoby, które podążają śladem CAUAC, wyszukały sobie najwyższy potencjał przemian. Wszyscy, 
którzy właściwie wykorzystają tę siłę, zdołają na przełomie obecnego życia przedostać się z nizin 
na wyżyny. W ciągu zaledwie kilku lat zostaną uzdrowione stare, skostniałe wzorce zachowań, 
negatywne postawy i nawyki. Otworzy się droga do następnego etapu ewolucji.

Kto pojmie głębszy sens Siły Odnowy, kto zechce porzucić blokady wewnętrzne, egoistyczne 
wzorce, kto skutecznie będzie przeć do przodu, temu uda się dokonać niejednego cudu w życiu.

WZORZEC CIENIA 

Gdy poznasz ciemny biegun Wichru, będziesz bardzo żałował, że wybrałeś tę Energię na swojego 
patrona. CAUAC to "kosmiczna pralka"7, której nie da się wyłączyć, dopóki rzeczy nie zostaną 
gruntownie wyprane; to "kosmiczna koparka" w ciągłej akcji – bez względu na to, jak długo i jak 
głęboko trzeba kopać. Siła jej drążenia zelżeje dopiero wtedy, kiedy przedrze się przez wszystkie 
blokujące warstwy i zneutralizuje szkodliwe osady. CAUAC zapowiada długotrwały, wyjątkowo 
burzliwy proces uświadamiania. Bądź więc ostrożny i jeżeli możesz, nie staraj się poznać jego 
ciemnej strony!

*

Z polem Energii CAUAC związane są również osoby urodzone w pieczęci Czerwonego 
KSIĘŻYCA, Białego MAGA i Żółtego ZIARNA (rodzina solarnia 4).



ARCHETYP MAJÓW:
20.

AHAU

Żółte SŁOŃCE
(wymawiaj: a'hau)

SYMBOL Pan, władca, kwiat, Słońce, gołąb, czakra korony
KIERUNEK
ŚWIATA

Południe – Miejsce Życia, Dojrzewania i Rozkwitu

MĄDROŚĆ
ŚWIATŁA

Oświecenie duchowe; Wzlot; Bezwarunkowa miłość; Przebaczenie; 
Świadomość Chrystusowa; Błogosławieństwo; Postęp; Mądrość; Wiedza; 
Obiektywizm; Jedność; Całość; Świadomość celu; Urzeczywistnienie celu; 
Zdolność koncentracji na Całości; Olśnienie; Globalna wizja; Dobroć; 
Rozsądek; Ufność

MĄDROŚĆ
CIENIA

Totalny krach; Ogniska zapalne; Ociężała głowa; Wyrokowanie; 
Egocentryzm; Samowola; Zawężone poję-cie miłości – kochanie za coś; 
Narzekanie; Złorzecze-nie; Chęć odwetu; Fałszywe nadzieje; Ograniczenie 
umysłowe; Kwestie samoidentyfikacji

TRANSFORMACJA
CIENIA

Jeżeli jesteś uosobieniem MIŁOŚCI TU-I-TERAZ, jesteś całkowicie 
WOLNY. Przypatrz się swoim wyobrażeniom o własnym "JA" i pojęciu 
boskości. Urzeczywistnij sztukę akceptacji, wykorzystując bezwarunkową 
miłość i bezwarunkowe przebaczenie.

RODZINA
KOLORÓW

Żółta – nauczyciele / uświadamiający
(oświecać, pomagać, rozwijać)

PLANETA Solarny PLUTON (energia wewnętrzna)
Siła Bezwarunkowej Miłości – Siła Oświecenia – Siła Przebaczenia 

AHAU – ŻÓŁTE SŁOŃCE 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM

Oświecenie, miłość, przebaczenie... 
ALFA i OMEGA, POCZĄTEK i KONIEC – wszystko to tkwi w pieczęci Żółtego Słońca. AHAU 
to centrum dowodzenia, z którego nieustannie wysyłane są impulsy stwórcze i do którego wraca z 
powrotem każdy wynik. Tu skupia się dorobek naszych działań na przełomie ostatnich 
dziewiętnastu dni; tu dokonuje się przeglądu wydarzeń; tu sporządza się ogólny bilans. Dni AHAU 
odgrywają nadrzędną rolę w sferze oddziaływania rezonansów.

Siła emanacji, jaką posiadasz, jest wyrazem twojej dojrzałości ewolucyjnej, odzwierciedleniem 
stopnia integracji ze środowiskiem naturalnym oraz efektem aktywności grupy, w której się 
obracasz.

Jeżeli czujesz się sam wśród ludzi, zbliż się do Energii AHAU. Oderwij się od fałszywych 
oczekiwań i zawężonego pojęcia miłości. Przestań kochać za coś i naucz się przebaczać. Skończ z 
ustawiczną negacją, wydawaniem osądów i ulubionym argumentem tak – ale. Rozluźnij się, 
zamknij oczy i pomyśl, co chciałbyś zmienić w swoim życiu.

AHAU jest magicznym kluczem do Chrystusowego wnętrza. W tych dniach magia staje się 
chlebem powszednim. Zaklęciem są dwa proste słowa: KOCHAM i PRZEBACZAM! Nie 
zapomnij, że znajdujesz się w wielkiej podróży, że twoim celem jest samemu stać się centrum 
bezinteresownej miłości, jak AHAU, Słońcem, które jednakowo świeci dla wszystkich – dobrych i 
złych, biednych i bogatych. Rozpal Solarne "JA" w swoim sercu!



AHAU – ŻÓŁTE SŁOŃCE
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

AHAU to centrum najbardziej kreatywnej siły. Tu ujawnia się wynik wszystkich ewolucyjnych 
wydarzeń. Tu znajduje się początek i cel podróży. Tu dostraja się inteligencję jednostek do wyżej 
przyporządkowanych poziomów.

Ten, kto wybrał sobie AHAU na moment inkarnacji, ma bezpośredni dostęp do skarbnicy wiedzy i 
mądrości całego Wszechświata. Osoba ta staje się uosobieniem dobroci, umie dawać i brać, kochać 
i przebaczać. Szczęście i miłość przepełniającej ziemskie życie; słońce świeci w jej domu na co 
dzień.

WZORZEC CIENIA 

WZORZEC CIENIA wnosi wiele ognisk zapalnych do osobistego pola życia. Ziemia będzie 
oczyszczona przez ogień! Tych słów nie wolno zlekceważyć. Będzie to Solarny Ogień, który 
zamieni w płonącą pochodnię wszystko, czego w żaden sposób nie można dalej rozwijać. Oznacza 
to, że osoba poddana zostanie przymusowemu procesowi oczyszczania ze wszystkich skostniałych 
wzorców. Wszystkie zniekształcenia, których nie da się już uzdrowić, doświadczą aktu dogłębnego 
wypalania. Tutaj traci się wszystkie skarby duchowe, zgromadzone na scenie inkamacyjnej.

* 

Z polem Energii AHAU związane są również osoby urodzone w pieczęci Białego PSA, 
Niebieskiego ORŁA i czerwonego WĘŻA (rodzina solarna 5).

ZWIĄZKI POMIĘDZY 20 PIECZĘCIAMI



TRZYNAŚCIE TONÓW STWORZENIA

ENERGIE TONÓW W REZONANSIE Z KALENDARZEM TRZYNASTU KSIĘŻYCÓW

CZTEROWYMIAROWY KOD PRZEZNACZENIA
Tony dnia i roku urodzin

Według: A. Spilsbury i M. Bryner, Wyrocznia Majów
J. Arguelles, DREAMSPELL

Johann Kossner, Refleksje z seminariów 

TON PIERWSZY 
Siła Przyciągania – sfera duchowa

MAGNETYCZNY TON PRZEZNACZENIA

Otwórz swoje serce na BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ. Pozwól, aby dokonał się w tobie święty akt 
zjednoczenia. Poczuj w sobie wibrację twojego prawdziwego “JA". Poczuj puls kojącej wibracji 
JEDYNKI. Wniknij świadomie w jej głębię. Dostrzeż nieopisany blask BEZWARUNKOWEJ 
MIŁOŚCI. Przed tobą początek NOWEGO. Stań się sobą! Bądź całym sobą w twoim ziemskim 
urzeczywistnieniu, które pozwala wzrastać twojemu Świetlanemu Ciału.

Odkryj tajemnicę paradoksu “oddzielonego JA" w JEDNOŚCI Bytu. Ty jesteś inicjatorem nowości! 
Ty jesteś JEDYNYM, który potrafi znaleźć drogę! Jesteś jednocześnie punktem wyjścia i 
ukoronowaniem końca! Być może czujesz się osamotniony lub odłączony od Źródła. Jeśli tak jest, 
ujrzyj siebie w jedności z twoim Świetlanym Ciałem. Wyobraź sobie istnienie JEDNEGO 
WSPÓLNEGO SERCA!

> TO TY JESTEŚ MĄDROŚCIĄ, KTÓREJ SZUKASZ! < 

TON PIERWSZY – REZONANS Z KALENDARZEM

Ton pierwszy reprezentuje PRASIŁĘ, co oznacza, że jest on przypisany do ŹRÓDŁA lub też 
formacji, która w danej chwili jest ŹRÓDŁEM. Siła jego działania koncentruje się na stworzeniu 
OGNISKA albo inaczej – na przygotowaniu promiennego CENTRUM dla inwokacji DUCHA w 
materii. Tu znajduje się siła startu – swój bieg rozpoczyna ewolucja. Odnosi się to zarówno do 
pierwszego tonu fali, jak i pierwszego miesiąca w kalendarzu planetarnym (26 lipca – 22 sierpnia) i 
osobistym (od dnia urodzin).

Treść związku ze Źródłem ujawni się dopiero po połączeniu tonu z pieczęcią. Ton Magnetyczny  
reprezentuje tutaj Praźródło, z którego wyjdą wszystkie dalsze impulsy w polu zdefiniowanym 
przez pieczęć.

W Energii dnia ton J obwieszcza nam rozpoczęcie nowego etapu. Temat pieczęci dnia stanie się 
programem realizowanym w ciągu kolejnych 12 dni fali. W odniesieniu do roku słonecznego 
pieczęć Miesiąca Magnetycznego będzie programem kontynuowanym przez kolejne 12 miesięcy.

TON PIERWSZY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Platforma tonu 1 umożliwia wszelki rozwój. Dzięki sile Tonu Magnetycznego przynależna pieczęć 



posiada zdolność maksymalnej koncentracji swojego potencjału energetycznego na Ziemi. Osoba 
związana z tonem l dysponuje szczególną siłą przyciągania do swojego pola określonych treści oraz 
ludzi. Co więcej, pole promieniowania tego tonu sprawi, że stanie się on ogniskiem, wokół którego 
będą chcieli i mogli gromadzić się inni ludzie. Ton l wspiera też zdolności medytacyjne.

WZORZEC CIENIA 

Na biegunie cienia – stworzonym przez określoną EGO-świadomość – może spotęgować się 
oddziaływanie wzorców cienia pieczęci bezpośrednio związanej z tonem pierwszym. Energia cienia 
wkroczy do życia codziennego w formie czysto fizycznej (niepowodzenia, choroba, pech, strata).

Wyolbrzymiona pewność siebie znacznie rozszerza zasięg oddziaływania wzorców cienia. Osoba 
taka stara się uzależnić od siebie innych, opanować ich wolę i czyny (często całkiem 
nieświadomie!). Nie jest też wykluczone pojawienie się tendencji do zniewalania i 
wykorzystywania słabszych osób. Ponieważ Ton Magnetyczny cechuje statyczna siła działania, 
może pojawić się ospałość, lenistwo i brak inicjatywy.

TON DRUGI 
Siła Polaryzacji – sfera fizyczna

BIEGUNOWY TON WYZWAŃ

Polaryzacja jest krosnem, na którym we wzorzec ziemski wplatają się wątki duchowe. W 
zwierciadle polaryzacji odnajdziesz wiele twarzy iluzji. Spójrz w lustro. Kto patrzy na ciebie z 
drugiej strony?

Polaryzacja odsłania twoje rozterki duchowe, konflikty i walki wewnętrzne. Obserwuj swoje 
skłonności i niechęci. Odkryj motyw realizmu, w który niezauważalnie wpleciony został twój wątek 
duchowy. Przyjmij naukę, która zawiera się w liczbie DWA. Sprzeczne sytuacje w rzeczywistości 
współpracują ze sobą niczym sprzymierzeńcy. Obserwuj też polaryzację męskiej i żeńskiej części w 
sobie i w związku partnerskim. Zbadaj oba aspekty. Czy akceptujesz swoją płeć? Czy znajdujesz 
dopełnienie w partnerstwie i czy dopełniasz swego partnera życiowego? Obejmij panoramę darów 
w waszym związku. Zbadaj w nim oba bieguny, naturalne odruchy, nawyki i odkryj mądrość, jaka z 
nich wypływa. Wszystkie wyzwania (bieguny) służą temu, aby nauczyć ludzi okazywania sobie 
wzajemnego szacunku.

> POLARYZACJA JEST PULSEM UNIWERSALNEGO ŹRÓDŁA! < 

TON DRUGI – REZONANS Z KALENDARZEM

Dni z Energią Tonu Biegunowego wprowadzają tematykę fali pomiędzy ziemskie bieguny. Pieczęć 
stojąca obok tonu 2 wyznacza scenę działań w polu naszego życia. W tych dniach uruchomiony 
zostaje proces rozpoznawania własnych odbić (za sprawą polaryzacji), co sprawia, że możemy 
wyczuwać silne napięcie nerwowe, zwłaszcza kiedy jesteśmy osobiście powiązani z Energią 
Biegunową, np. przez kin narodzin, ton roku lub Miesiąc Biegunowy w kalendarzu osobistym.

TON DRUGI – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Ton drugi wspiera potencjał możliwości i gwarantuje najwyższy rozwój osobisty. Jako Energia 
wytwarzająca pole napięć pomiędzy biegunami (ziemskim i duchowym) wywołuje efekt 
rozprzestrzeniania. Na ile zadziała ona w osobistym polu życia, na tyle intensywny będzie jego 
przebieg. Dla osób urodzonych w tym dniu bardzo ważny jest rozwój spirytualny, ponieważ – 



dzięki rozumieniu głębszego sensu życia – każdy ból czy chwilowe niepowodzenia staną się 
łatwiejsze do zniesienia. Z pomocą patronujących Energii osoba uświadomiona duchowo będzie 
zdolna zachować niezbędny dystans do przeciwności losu.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia – przywołanym przez “raczkujące" EGO – pojawiają się wynaturzone obrazy, 
dające boleśnie znać o sobie na płaszczyźnie emocjonalnej. Rodzi się chęć walki, która, w 
zależności do poziomu osobowości, może zamanifestować się w formie czynnego oporu, przez 
awanturniczość do intelektualnych, sofistycznych postaw [postawa człowieka świadomie 
posługującego się fałszywymi przesłankami, usiłującego udowodnić rzeczy nieprawdziwe] 
włącznie.

W sferze potencjalnych prawdopodobieństw skrywa się “wątpliwy" styl życia, ekscesy, skłonność 
do nałogów i samozniszczenia. Mogą zamanifestować się silne reakcje emocjonalne – 
wybuchowość, rozczulanie się nad sobą, jak również uczucia i twarze na pokaz. W polu takiej 
osoby zaznacza się duża konfliktowość.

TON TRZECI 
Siła Impulsów – sfera emocjonalna

ELEKTRYCZNY TON BODŹCÓW

TRÓJKA otwiera przed tobą drogę do dokonania korzystnych zmian oraz umożliwia ci włączenie 
się w naturalny nurt życia. Poczuj w sobie impuls, który poprowadzi cię ku NOWEMU. Pozwól 
jego sile wrzucić w nurt rzeki życia to wszystko, co pozornie jest stracone, oddzielone, niedostępne 
lub niedostrzegalne dla wzroku. Jeżeli masz skłonności do bycia rozkojarzonym, skoncentruj się na 
jednej sprawie, na konkretnym zamiarze. Zbierz siły, aby dać wyraz prawdzie. Nadszedł czas na 
wielkie misterium, które ujawni się za pośrednictwem twojej osoby.

> POZWÓL SWEJ KREATYWNOŚCI WYRAZIĆ TWOJĄ SPIRYTUALNĄ NATURĘ! < 

TON TRZECI – REZONANS Z KALENDARZEM

Impuls Źródła (•), trafiając na Ziemię (••) uruchamia perpetuum mobile Bytu. W TROJCE rodzi się 
siła stwórczego ducha. W Tonie Elektrycznym tkwi bodziec wyjściowy ewolucji oraz siła 
warunkująca rozwój. W połączeniu z pieczęcią dnia staje się on wysokojakościową siłą napędową 
każdej fali. Ton trzeci dokonuje niezbędnych poprawek i regulacji programów przeznaczenia.

W nawiązaniu do kalendarza ton (•••) wskazuje na bardzo wysoką dynamikę działań. Oddziaływuje 
bezpośrednio na system nerwowy, wywołując u osób wrażliwych nadpobudliwość, nerwobóle lub 
podobne symptomy. Z drugiej zaś strony, działając na nerwy motoryczne, może wyzwolić wielki 
zapał do działania i w ten sposób przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy.

TON TRZECI – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Ten, kto inkarnował się w Energii tonu trzeciego, wybrał sobie towarzystwo najwyższej siły 
napędowej, nie odstępującej go przez całe życie ziemskie. Cechą tych osób jest ruchliwość w 
każdej postaci, a szczególnie wyjątkowa aktywność w grupie i zdolność oddziaływania na 
otoczenie. Osoba związana z Tonem Elektrycznym zdoła wcielić w życie najśmielsze pomysły 
twórcze. To, co robi, sprawia jej zawsze wielką radość. Przedsiębiorczość, temperament i wola 
działania odzwierciedlają się w ogromnej efektywności. Dokładny kierunek działań wskaże pieczęć 



stojąca obok tego tonu.
WZORZEC CIENIA 

Do pola cienia – będącego produktem indywidualnego EGO – przyciągane są przede wszystkim 
wzorce manifestujące się jako nadaktywność lub chęć imponowania. W strukturze osobowości 
może ujawnić się chorobliwy nacisk na siebie lub uleganie presji innych. Wyłania się tu także 
tendencja do swoistego nałogu pracy. W przypadku braku dojrzałości wewnętrznej istnieje 
niebezpieczeństwo ustawicznego przekraczania “dozwolonych" granic czy nagminnego łamania 
przepisów. Następstwem tego typu wykroczeń będą nie tylko dotkliwe kary, ale rozczarowania, 
depresje i rozterki duchowe.

TON CZWARTY 
Siła Wizji Celu – sfera mentalna

SAMOISTNY TON KSZTAŁTU I MIARY

CZTERY symbolizuje kwadrat, podstawę piramidy, bazę, solidny fundament. Nadszedł czas na 
urzeczywistnienie twoich świetlanych marzeń. Zwróć uwagę na swoją naturalną logikę i zmysł 
rozróżniania. Dary te wspierają cichy głos twojego kreatywnego ducha. Ty jesteś mistrzem, który 
urzeczywistni swoje sny i marzenia! Otwórz drzwi i przywołaj Świętą CZWÓRKĘ. Skieruje cię ona 
na wyższą płaszczyznę Bytu, która przyniesie ci uzdrowienie i pobudzi twoją kreatywność jeszcze 
w tym cyklu życia. Promienie CZWÓRKI oferują ci pomoc w zrozumieniu uniwersalnych praw 
rządzących życiem na Ziemi. Wykorzystując moc CZWÓRKI, spróbuj stopić ze sobą czas, 
przestrzeń i formę materialną. Weź się w garść i muśnij to, co NIEWIDZIALNE, 
BEZGRANICZNE, BEZCZASOWE. Zbierz swoje pomysły, nadaj im kształt i uporządkuj świat 
myśli. Rozwiń w sobie zdolność sprawiedliwego rozstrzygania, bez wartościowania wrażeń 
pomiędzy “złym" a “dobrym". Uwolnij się od uprzedzeń!

> KREATYWNOŚĆ I KONSTRUKTYWNE MYŚLENIE
WYZWALAJĄ SIŁĘ PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA! < 

TON CZWARTY – REZONANS Z KALENDARZEM

Ton czwarty odpowiada za świat formy, kształtu i materii, a więc za świat fizyczny. Każda treść 
duchowa potrzebuje Energii CZWÓRKI, aby wyrazić się w świecie fizycznym. W wartości tej 
zawierają się także symbole koła karmicznego. Ton czwarty stwarza bazę, określa warunki 
wykonalności programu fali. Tutaj domyka się tak zwana strefa wgrywania programów, tu 
zatwierdza się ostateczny wzorzec.

W odniesieniu do kalendarza każda fala potrzebuje czterech dni, aby sprecyzować temat i nadać mu 
określoną formę. CZWÓRKA ujawnia plany fali. Dzięki połączeniu tonu 4 z pieczęcią solarną 
pierwowzór otrzymuje swój zarys końcowy. Dni z tonem czwartym dostarczają ważnych informacji 
o sprawach osobistych, które będziemy musieli załatwić na przełomie aktualnie biegnącej fali. 
Następne dni – w zależności od kwestii spornych i stopnia trudności – mogą przynieść 
nieoczekiwane zmiany w polu indywidualnym (stosownie do zaleceń CZWÓRKI). Obserwacja tych 
dni może okazać się niezwykle interesująca. Dowiemy się tutaj, na jakim obszarze i w jakiej 
dziedzinie ujawni się problematyka fali, zdefiniowana w pieczęci solarnej.

TON CZWARTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Energii tonu czwartego przyporządkowane są zakresy mentalne, zwłaszcza ten, który zwiemy 



wrodzoną inteligencją. U osób nie zaprzątających sobie głowy sprawami banalnymi, nie tracących 
czasu na jałowe rozmowy, bezproduktywne dociekania prawdy – rezolutność i mądrość dojrzewają 
wraz z wiekiem. Osoby te przestają się wywyższać, idą przez życie z wielką elegancją, ich EGO 
coraz szybciej zespala się ze świadomością Wyższego “JA". Urodzeni w tonie czwartym są 
wyjątkowo kompetentni do zaprowadzania ładu i porządku w życiu.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia – będącym produktem operatywnego EGO – kryje się wiele pułapek. Osoby te 
cechuje arogancka przemądrzałość, pyszałkowatość, jak również nietolerancja wobec tych, którzy, 
ich zdaniem, nie są dostatecznie “mądrzy". Wyłania się tu także tendencja do podkreślania lub 
wywyższania swoich zalet, do przecenianie swego trójwymiarowo ograniczonego rozumu. Z tego 
wyrasta skłonność do wyciągania przedwczesnych wniosków i wydawania stronniczych wyroków. 
Osoby te są uparte, przekorne, zadufane w swojej mądrości, egocentrycznie ustosunkowane do 
życia, zbyt szybko zniechęcają się do pracy, potrafią być niemiłe wobec ludzi. Wszyscy urodzeni w 
tonie czwartym powinni bardzo wnikliwie przyjrzeć się swojemu iluzorycznemu poczuciu 
wyższości i zamiast robić wiele szumu wokół siebie, przejść lepiej do czynów.

TON PIĄTY 
Siła Prowadzenia – sfera duchowa

WIODĄCY TON KIERUNKU

Tylko ludzka dłoń może otworzyć bramy do WNĘTRZA. Prześlizgnij się przez gwiezdne wrota,  
wznieś się wysoko i przeniknij swoje serce. Otwórz od wewnątrz drzwi prowadzące do ŚRODKA, 
abyś po powrocie na Ziemię mógł przekroczyć jego progi.

Wniknij do centrum twojego Kryształowego Serca. Co tam znajdujesz? Czy widzisz NOWY 
POCZĄTEK? Jakie są twoje zamiary, a jakie plany twego serca? Jak wyglądają twoje osobiste 
wizje z pozycji ŚRODKA? Wykorzystaj jego mądrość i wstąp na drogę wiodącą do prawdy – do 
poznania swojej gwiezdnej istoty. Wyższa PRAWDA jest do znalezienia na Ziemi. Dzięki 
akceptacji swojego człowieczeństwa i ziemskiego Bytu odnajdziesz sens i mądrość NOWEGO 
Wyższego Bytu.

Zwróć się do WNĘTRZA, wnieś więcej ŚWIATŁA do swojego ciała fizycznego. Odkryj świetlaną 
ścieżkę, wychodzącą z twojego świętego ŚRODKA. Jeżeli przestaniesz myśleć, kim jesteś i kim 
mógłbyś być, staniesz się prawdziwym “TY". Pozostań cichy i skromny. Nie martw się, co 
powiedzą inni!

> TY JESTEŚ ŚRODKIEM WŁASNEGO WSZECHŚWIATA!
TY JESTEŚ MISTRZEM ZJEDNOCZENIA W ŚRODKU! < 

TON PIĄTY – REZONANS Z KALENDARZEM

Ton piąty jest autorytetem fali; z tej pozycji wychodzą najważniejsze impulsy i treści. PIĘĆ 
symbolizuje CENTRUM CHRYSTUSA, łączące porządek duchowy z porządkiem ziemskim. 
Skupiają się tutaj wszystkie siły, które będą potrzebne do realizacji programu przeznaczenia w 
późniejszych okresach. PIĘĆ reprezentuje harmonijny porządek w świecie materii organicznej.

Pozycji PIĄ TEJ przypada wyjątkowa rola – dzięki niej staje się możliwe urzeczywistnienie 
określonego aspektu wzorca przeznaczenia. Ton piąty ukazuje narzędzia niezbędne do wypełniania 
zadań. Choć z tym dniem nie wiążą się żadne dramatyczne wydarzenia, potęga PIĄTKI może być 
wyraźnie wyczuwalna przez osoby wysoko uwrażliwione.

W kalendarzu miesiąc piąty (15 XI – 12 XII) przebiega raczej łagodnie, nie przynosi zbyt wielu 



niespodzianek. To samo dotyczy kalendarza osobistego.

TON PIĄTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Kto zamierza wiele zdziałać w życiu, ten decyduje się na inkarnację w tonie piątym. Ton Wiodący 
pozwoli swoim podopiecznym w całkiem naturalny sposób urosnąć do rangi autorytetu. Z pozycją 
tą sprzężony jest pewien potencjał władczy. Osoby te są urodzonymi przywódcami, w ich życiu 
liczą się tylko czyny. Tego, kto przyciągnie do siebie tę Energię, nie ominą w życiu zaszczyty, 
awanse, wyróżnienia, przejęcie wiodącej roli.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia – będącym manifestacją “małego" EGO – fundament inkarnacyjny staje się 
wyjątkowo niestabilny. W oczy rzuca się postawa macko, jak również inne nienaturalne zachowania 
(poza, hałaśliwość, krygowanie). Przekonanie: Tylko ja zrobię to dobrze. Inni nie są wystarczająco 
zdolni – staje się następnym znakiem rozpoznawczym zbłądzenia duchowego. Nadużywanie 
władzy osobistej oraz karierowiczostwo nie są im obce. Pęd ku działaniu bardzo szybko może się 
przeobrazić w neurotyczną chęć imponowania. Z braku ukierunkowania i wyraźnej wizji celu 
osobom tym grozi “chwytanie kilku srok za ogon" i “przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek". 
Rezultatem lego są coraz bardziej stresujące sytuacje, które z reguły odbijają się na zdrowiu.

TON SZÓSTY 
Siła Wyrównania – sfera fizyczna

RYTMICZNY TON RÓWNOWAGI

Równowaga organiczna ukorzeniona jest w całości tego, kim jesteś. Pozwól korzeniom 
predyspozycji duchowych wrastać głęboko w glebę, aby zakotwiczyć na Ziemi zdolność rezonansu 
z Wyższymi Światami. Stojąc mocno na ziemi, pozwól wyrazić się twojemu Świetlanemu “JA". 
Zbadaj stan swojego ziemskiego “JA” w chwili obecnej.

Żywotność bierze początek w Wyższym Bycie i stamtąd spływa na Ziemię. Wiedz, że także 
gwiazdy mają swoje korzenie. Ty jesteś istotą, która harmonizuje procesy przemian. Jesteś wolny i 
niczym nieograniczony w działaniu. Ty wybierasz, kiedy i z kim chcesz wejść w rezonans. Ty 
decydujesz, kiedy dać i kiedy przyjąć.

SZEŚĆ nawołuje, abyś odpowiedział na życie miłością, bo tylko tak sprowadzisz NIEBO na 
Ziemię. Ucieleśnij w materii ziemskiej to, co boskie, czyli swoją Gwiezdną Duszę. Dopiero kiedy 
przeniknie cię wibracja NIEBA, NIEBO zstąpi na ZIEMIĘ. A kiedy powrócisz do domu, ZIEMIA 
pójdzie za tobą do NIEBA.

> RÓWNOWAGA ORGANICZNA DOPROWADZI NIEBO I ZIEMIĘ
DO SYMBIOTYCZNEJ JEDNOŚCI! < 

TON SZÓSTY – REZONANS Z KALENDARZEM

W tonie szóstym przyjęty program wchodzi w strefę dokonań. SZÓSTKA przyporządkowana jest do 
ziemskiej przestrzeni. Na jednym biegunie skupia się siła indywidualnego ludzkiego EGO oraz 
bezwzględna moc wspierająca stagnację, odrętwienie i upór. Na drugim biegunie koncentrują się 
Energie harmonii, oddalające zwątpienie, zsyłające ukojenie i ulgę.

Ton szósty wysyła potężne bodźce do osiągnięcia celu. W tym dniu każda fala wkracza na drogę 
dokonania, co oznacza rozpoczęcie fazy urzeczywistnienia.



Jeżeli w biegnącej fali wystartował ważny osobisty program (naszkicowany w pierwszych czterech 
dniach), zalecamy ci, abyś bardzo świadomie starał się pozostać w środku. SZÓSTKA pomoże ci 
zrównoważyć wyzwania. Jest niezmiernie ważne, abyś także w następnych dniach wstrzymał się od 
wartościowania zjawisk oraz zachował przyjazną postawę wobec ludzi.

TON SZÓSTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Ton szósty zwraca uwagę, że prawdziwy autorytet oscyluje wokół ŚRODKA. Osoby kroczące tą 
drogą cokolwiek by robiły, koncentrują się zawsze na celu. Ich życie cechuje wysoka stabilność; w 
ich wnętrzu gości ulga i poczucie odprężenia. Osoby te mają silną wolę, są nieugięte w dążeniu do 
celu; dysponują wyjątkowym kapitałem cierpliwości, nawet jeśli realizacja zamierzeń miałaby 
potrwać lata.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia ~ będącym wynikiem działań operatywnego EGO – pojawia się odrętwienie, 
zastój, paraliż duchowy. Nietolerancja, brak gotowości do kompromisu, nieprzystępność, za którą 
perfekcyjnie barykaduje się “dobre" EGO – są widmami czyhającymi na biegunie cienia. Osoby 
związane z platformą Tonu Rytmicznego rozwijają głuchotę zmysłową; są wyjątkowo oponie na 
zmiany. Ich upór może przeobrazić się w fanatyczne działanie. Bardzo często są zakałą 
towarzystwa. Nie potrafią pracować w zespole.

W tym miejscu należałoby zwrócić szczególną uwagę także na biegun cienia pieczęci oraz 
przeanalizować związki osobiste z falą, do której należy kin narodzin.

TON SIÓDMY 
Siła Współbrzmienia – sfera emocjonalna

REZONANSOWY TON POWIĄZAŃ

Przywołaj swoją mistyczną mądrość i rozpoznaj pokrewieństwa ze Źródłem. Połącz siłę swoich 
siedmiu czakr i wznieś się na wyżyny boskiego Światła.

Jeżeli pytasz o przydatność siły mistycznej w życiu ziemskim – wiedz, że przez Świadomość 
SIÓDEMKI teoria sprawdza się w praktyce. TY integrujesz światy duchowe i fizyczne w jednym 
NOWYM świecie. Połącz uczucia z rozumem i przekształć materię w mistyczną Świadomość. 
Pozostań w stanie ziemskiej samoakceptacji. Otwórz się na spływające dary. Akceptuj się 
bezwarunkowo. Uwolniony od konieczności aprobaty z zewnątrz, odkryj swoją naturalną siłę 
mistyczną!

> STAŃ SIĘ JEDNOŚCIĄ Z MISTYCZNĄ SIÓDEMKĄ:
Z SIEDMIOMA CZAKRAMI CIAŁA

I SIEDMIOMA POZIOMAMI PIRAMIDY,
KTÓRE JEDNOCZĄ SIEDEM ŚWIADOMOŚCI! < 

TON SIÓDMY – REZONANS Z KALENDARZEM

Ton siódmy stwarza duchowe połączenie z najwyższymi Energiami Źródła, nazywanymi też 
siódmym wymiarem. Dni kalendarza z tonem siódmym zalewane są potokiem Najczystszej Energii, 
która przenika także naszą cielesność.

Siódmy dzień fali jest dniem “tankowania paliwa”. Nie dochodzi tu do żadnych czynnych działań 
ani szczególnych wydarzeń. W Energii SIÓDEMKI stymulowany jest szczególnie SZÓSTY 



ZMYSŁ, czyli postrzeganie ponadzmysłowe.

Zawsze, kiedy w maistycznym zapisie liczb pojawią się kombinacje symbolu tonu drugiego, czy 
siódmego lub dwunastego zaleca się wypośrodkowanie, aby nie popaść w skrajności lub przesadę.

TON SIÓDMY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Siódemka znajduje się w samym środku 13-dniowej fali. SIEDEM to mistyczna kolumna – 
kręgosłup Wszechświata. Na platformie Tonu Rezonansowego znajdujemy połączenie z najwyższą 
płaszczyzną Bytu. Im dojrzalsza świadomość trafia na ten poziom, tym głębsze będą jej odkrycia. 
Szósty zmysł jest chyba najtrafniejszym określeniem tego, czym ton 7 może obdarować swoich 
podopiecznych. Z jego potencjału wyrasta subtelność odczuć i wysokie uwrażliwienie.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia – będącym wynikiem igrania ludzkiego EGO ze spolaryzowaną Energią – stoi 
wiele tablic ostrzegawczych. Tam, gdzie jest dużo ŚWIATŁA, może pojawić się też dużo CIENIA. 
Wysoka zdolność postrzegania może przerodzić się tutaj w uciążliwą nadwrażliwość, prowadzącą 
do głębokich depresji. Ponieważ wszystko staje się tutaj dostrzegalne, nic więc dziwnego, że na 
każdym rogu czyha zjadliwy krytyk, wydający mroczne opinie. Na tej bazie wyrastają tendencje 
kształtujące negatywny obraz świata (widzenie wszystkiego w czarnych kolorach). Osoby takie 
stają się mistrzami paniki – wprowadzają nerwową atmosferę do środowiska, w którym przebywają.

TON ÓSMY 
Siła Scalania – sfera mentalna

GALAKTYCZNY TON HARMONIZACJI

Stwórz rzekę swoich marzeń i połącz ją z oceanem miłości Stwórcy. Otwórz wszystkie kanały, a 
otrzymasz wzmocnienie dzięki naturalnemu rezonansowi z ÓSEMKĄ. Przyjmij propozycje 
ÓSEMKI i zwracaj uwagę na to, gdzie będziesz przyciągany, ponieważ tam nadarzą się 
niepowtarzalne okazje. Odkryj piękno naturalnego rezonansu z czymś innym, zupełnie NOWYM 
dla ciebie. Bądź przystępny i wolny od obaw!

TY trzymasz w ręku czarodziejską różdżkę – TY stapiasz świat fizyczny z tym, co 
BEZGRANICZNE. Wnoś harmonię do codziennego życia i we wszystkie sytuacje, w których się 
znajdziesz. Uwolnij się od egocentryzmu i wyprowadź z zaślepienia swoje EGO!

> TY WYZNACZASZ POZIOM HARMONIJNEGO WSPÓŁBRZMIENIA ZE STWÓRCĄ.
POZWÓL ROZBRZMIEĆ TONOWI WASZEGO WSPÓLNEGO SERCA! < 

TON ÓSMY – REZONANS Z KALENDARZEM

Ton Galaktyczny ma moc umożliwiającą spełnienie zamiarów. Na tym posterunku koncentruje się 
najwyższa siła urzeczywistnienia.

Dni z tonem ósmym cechuje wyjątkowa aktywność. Zatem nie należy być zaskoczonym, jeżeli siła 
ich oddziaływania stanie się wyraźnie wyczuwalna w otoczeniu. Pamiętajmy, że we wzorzec 
CZASU wplecione są także procesy karmiczne. Jeżeli w biegnącej fali toczy się tego typu proces, 
ton ósmy może okazać się bardzo nieprzyjemny. Ból i cierpienie mogą objawić się w sferze 
mentalnej, emocjonalnej lub fizycznej, ale też w formie niepowodzeń, np. w niekorzystnym obrocie 
spraw, w przykrych wydarzeniach w domu, w towarzystwie, w pracy. Prawa spirytualne są 
niezwykle konsekwentne. Egzekwują od nas tylko to, do czego zobowiązaliśmy się przed 



narodzeniem.

TON ÓSMY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Ton ósmy wnosi do życia potężną moc urzeczywistniania. Siła przebicia ÓSEMKI doprowadzi 
każdego z jej podopiecznych do sukcesu. Ton ósmy pomaga wypełniać zadania z najwyższą 
skutecznością – bez tracenia czasu na zbędne rzeczy. Określenie galaktyczny wskazuje na 
powiązania z wyższymi wymiarami. Nic więc dziwnego, że do życia codziennego wkracza 
nieprawdopodobna siła przebicia i same sukcesy.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia – wypracowanym przez gry i igraszki “małego" EGO – wszystko staje się 
wysoce problematyczne. EGO igrające z ogniem polaryzacji może ugruntować wyjątkowo 
negatywne cechy osobowości, które z reguły znajdują ujście w brutalności.

Sukces za każdą cenę, bezduszność, oschłość, całkowity brak uczuć – to cechy, które mogą się 
zamanifestować w osobowości człowieka. Władza osobista oraz bezpośredni dostęp do wiedzy i 
wyższych potencjałów duchowych mogą doprowadzić do wielu poważnych nadużyć i manipulacji 
ludźmi.

TON DZIEWIĄTY 
Siła Urzeczywistnienia – sfera duchowa

SOLARNY TON NAPROWADZANIA

DZIEWIĄTKA proponuje świadomy start do wymarzonego celu. Ucieleśnij mistrzostwo i mądrość, 
jakie chciałeś wyrazić w życiu ziemskim. Przypomnij sobie, że TY JESTEŚ, a nie próbujesz być! 
Bądź tym, który oświetla swoim światłem innych! TY jesteś przyjacielem ludzkości. TY wdrażasz 
nowe wizje do świata. W tobie tkwi siła dokonania. Czy znalazłeś już klucz do spełnienia?

Jeżeli otworzysz się na to, co NOWE, samoistnie rozpuszczą się STARE, skostniałe wzorce, nie 
służące twojemu rozwojowi. Przyjmij propozycje DZIEWIĄTKI i przymierz się do skoku w wielki 
łuk CZASU. W cyklu tym CZAS zbiegnie się z przestrzenią, przeszłość stopi się z przyszłością. 
Bądź gotów zgłębić wielką tajemnicę SIŁY DOKONANIA.

> WŁĄCZ S/Ę W URZECZYWISTNIANIE WIELKIEGO MISTERIUM!
POKAŻ, ŻE ŻYJESZ NA ZIEM!! < 

TON DZIEWIĄTY – REZONANS Z KALENDARZEM

W tonie dziewiątym rozpalane są idee, inspiracja i chęć ulepszania. Solarne dni odgrywają 
kluczową rolę w każdej fali. Siła inspiracji włącza do działania nowe bodźce, z drugiej zaś strony 
podpala ociężałe pola karmiczne. Do DZIEWIĄTKI należy więc odnosić się z wyjątkowym 
respektem. Zaleca się wykorzystywanie siły Tonu Solarnego do załatwienia starych spraw i 
zakończenia długoletnich sporów.

Miesiąc Solarny (7 III – 3 IV) jest drugim obok PIĄTKI ważnym węzłem, wyzwalającym potężny 
impuls do urzeczywistnienia celu.



TON DZIEWIĄTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Ton dziewiąty oferuje swoim podopiecznym same genialne rozwiązania. Tętni tu najwyższa siła 
inspiracji, obdarowująca wybrańców nie tylko inteligencją i analitycznym rozumem, ale przede 
wszystkim “kobiecą" intuicją. Jeżeli osoba ta zrobi właściwy użytek z tych darów, otworzy się 
przed nią droga w genialność. Wrodzona zaradność i trafne decyzje pomogą jej rozładować 
niebezpieczne sytuacje, rozwiązać węzły gordyjskie, usunąć przeszkody.

Osoby wyposażone w tę Energię znajdują błyskawiczne rozwiązania, mają wyjątkowy refleks, 
świecą przykładem taktu i dyplomacji.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia – stworzonym przez postawę egocentryczną – robi się wyjątkowo gorąco. Osoba 
niedojrzała duchowo staje się arogancka i zarozumiała; pochopne decyzje okazują się fatalne w 
skutkach. Ustawiczny pośpiech i porywczość sprawiają, że wciąż trafia na niewłaściwych ludzi, w 
niewłaściwym czasie i na niewłaściwym miejscu. Następstwem tego jest brak stabilności życiowej, 
jak również niestałość w uczuciach i niecierpliwość. Błędny rozwój prowadzi do jednostronnego 
idealizmu lub wybujałego marzycielstwa. Osoby te powinny bardzo krytycznie przeanalizować 
wszystkie swoje zwariowane pomysły.

TON DZIESIĄTY 
Siła Uszlachetniana – sfera Fizyczna

PLANETARNY TON MANIFESTACJI

DZIESIĄTKA otwiera ci bramy do tajemnic siły urzeczywistnienia. Oczekuje cię tutaj wiele 
możliwości. Jednoczą się tu dwa światy – fizyczny i duchowy. Pamiętaj, że klucz do 
urzeczywistnienia twojej boskiej esencji tkwi w czystości zamiarów. Pomyśl, co chciałoby 
urzeczywistnić twoje serce?

Jeżeli jesteś bezpośrednio związany z DZIESIĄTKĄ, powinieneś przyjrzeć się swoim fundamentom. 
Zastanów się, na jakich strukturach i systemach wiary opiera się twoja rzeczywistość – twoje 
podejście do życia? Jakimi kierujesz się zasadami i co wpływa na twoje decyzje? Możesz teraz 
stworzyć nowy, stabilny fundament pod jednym warunkiem: musisz zechcieć ucieleśnić swoją 
Gwiezdną Esencję we wszystkim, GDZIE i KIM JESTEŚ na Ziemi! DZIESIĘĆ to klucz do 
odnalezienia prawdziwej tożsamości.

> JEŻELI JESTEŚ W HARMONII Z WSZECHŚWIATEM,
TWOJA MANIFESTACJA NIE STWARZA ŻADNYCH SZKODLIWYCH ODPADÓW,

LECZ TYLKO NATURALNY PRODUKT UBOCZNY! < 

TON DZIESIĄTY – REZONANS Z KALENDARZEM

W dniu DZIESIĄTYM każda fala osiąga punkt manifestacji. Wszystko, co wystartowało z impulsem 
Źródła w tonie pierwszym, w tonie dziesiątym dociera wreszcie do celu. Co stanie się widoczne na 
ziemskiej scenie życia, obwieści pieczęć stojąca obok tonu dziesiątego.
Ton Planetarny tętni Energią, umożliwiającą urzeczywistnienie planów. Dotyczy to szczególnie 
dziesiątego miesiąca (4 IV – l V), ponieważ tutaj ujawnia się wynik roku.

Dni z tonem dziesiątym cechuje wyjątkowa siła wyrazu. Tyczy się to zarówno procesów 
karmicznych, biegnących w danej fali, jak i rozwoju spirytualnego. Dni te są niezmiernie ważne, 
ponieważ ukazują wzajemne powiązania karmiczne w rodzinie i środowisku.



TON DZIESIĄTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Siła oddziaływania tonu dziesiątego zmierza w kierunku urzeczywistnienia marzeń. Kto wyszukał 
sobie tę właśnie platformę na scenę życiową, ten pragnie posmakować wszystkich owoców tego 
świata. Osoba ta chce sprawdzić siebie samą, znaleźć dopełnienie oraz uzyskać odpowiedzi na 
najtrudniejsze pytania, dotyczące sensu życia. Warunkiem zaspokojenia wewnętrznego jest 
postępująca z wiekiem dojrzałość – uświadomienie sobie swojej roli na Ziemi i nałożonych na 
siebie zadań. Osoby kroczące w towarzystwie tonu dziesiątego mają specyficzne zapatrywania i nie 
spoczną dopóty, dopóki nie dopną swego!

Pełna akceptacja swojej cielesności oraz ludzi i otaczającego świata jest dowodem wysokiego 
poziomu dojrzałości duchowej.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia – wynikłym z knowań operatywnego EGO – wyłaniają się spotęgowane 
tendencje materialistyczne. Osoba ta nastawiona jest jedynie na konsumpcję i korzyści materialne. 
Z jednej strony wyłania się tutaj chorobliwe dążenie do sukcesu, z drugiej – egoistyczne 
wykorzystywanie dóbr materialnych i bliskich osób. Do życia codziennego wkracza upór, 
zawziętość, niedopuszczanie innych do głosu, chytrość, zachłanność i skąpstwo. Osoby te, 
stawiając na planie pierwszym własne ,ja", zagarniają dla siebie to, co najlepsze. Niechętnie dzielą 
się z innymi tym, co wypracują w pocie czoła. Nie potrafią okazać współczucia, w skrajnych 
przypadkach pozostają całkowicie głuche na ludzką krzywdę, udając, że nic nie widzą i nie słyszą.

TON JEDENASTY 
Siła Rozładowywania Napięć – sfera emocjonalna

SPEKTRALNY TON OCZYSZCZANIA

JEDENAŚCIE to proces rozpuszczania, który wymywa wszystkie stare warstwy aż do żywej istoty. 
JEDENAŚCIE to silą wnosząca Światło we WSZYSTKO-CO-JEST, przekształcająca przestarzałe 
wzorce i struktury, uwalniająca od rzeczy, które nie służą postępowi.

Pozwól rozdrobnić się komplikacjom. Pozwól im przekształcić się w błogosławieństwo prostoty. 
Siła JEDENASTKI przywołuje do twojej świadomości mylne treści wiary, faworyzowane ideały, 
błędne wyobrażenia. Przyjrzyj się im z bliska, sprawdź ich przydatność, dokładnie przetestuj i w 
razie potrzeby zreformuj. Zbadaj, co w twoim życiu zdaje się być nieharmonijne, co się nie zgadza, 
co ci dotkliwie dokucza. Spróbuj to zostawić! Przeniknij pozory powierzchowności w swoim życiu. 
Przyjmuj lekcje dysharmonii bez stawiania oporu i osądzania, a wtedy kruche ściany twojego 
wewnętrznego oporu runą samoistnie. Droga przez ograniczenia, wyzwania i trudności życiowe 
doprowadzi cię do płaszczyzny Wyższej MĄDROŚCI. TY sam jesteś tym, co cię ogranicza w 
życiu. Otwórz się na mądrość Wszechświata. Oczekuj odpowiedzi. Przygotuj się na zmiany!

> TAK, JAK WALĄ SIĘ STARE FASADY l PĘKAJĄ ZMURSZAŁE ŚCIANY,
TAK PRZEBIJA SIĘ KLAROWNOŚĆ PRAWDZIWEGO SENSU BYTU! < 

TON JEDENASTY – REZONANS Z KALENDARZEM

W tonie jedenastym do gry wkracza SIŁA OCZYSZCZANIA. Wzorzec ten może wywołać liczne 
turbulencje, ponieważ musi usunąć z drogi “trujące" odpady, nagromadzone na przełomie dziesięciu 
dni fali. Wynik działania (cel) wyprowadzany jest tutaj z pola napięć. W Tonie Spektralnym skupiają 
się siły dysponujące ŁASKĄ ŹRÓDŁA. W spirytualnym znaczeniu laska jest najwspanialszym 



darem duchowym, ponieważ oznacza uwolnienie od ciężarów karmicznych za sprawą zbawiennej 
mocy MIŁOŚCI. Energia ta objawia swoją największą moc szczególnie w miesiącu jedenastym (2 
V – 29 V). Podobnie dzieje się w kalendarzu osobistym.

W każdej fali dni z tonem jedenastym są dniami wielkiego porządkowania. Zapowiadają 
oczyszczenie, uwolnienie i całkowitą neutralizację odpadów. Pamiętajmy jednak, że siły 
dokonujące przełomu mogą wkroczyć radykalnie, a czasami wręcz gwałtownie! Jeżeli okres ten był 
bogaty w wydarzenia, dni JEDENASTKI będą miały intensywny przebieg. Za sprawą Energii Tonu 
Spektralnego znaczna część osadów i wszystko, co jest zbędne, wyrzucone będzie na śmietnik. 
Dzięki tej wiedzy możemy optymalnie wykorzystać dni z tonem JEDENASTYM do zrobienia 
wiosennych porządków w świadomości, a szczególnie w polu odczuć, emocji i myśli.

TON JEDENASTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Osoba urodzona w tonie jedenastym staje przed największym chyba wyzwaniem – ma nauczyć się 
puszczać to, co osiągnęła! Inkarnacja ugruntowana na bazie Tonu Spektralnego dysponuje 
najbardziej optymalnymi warunkami do sprostania trudnym wyzwaniom. Ton jedenasty oferuje 
bezpłatny “wywóz odpadów" – zsyła siłę pomagającą usunąć z życia to, co stało się bezużyteczne, 
co zawadza na drodze. Nie należy być zaskoczonym, jeżeli procesy te będą przebiegać dość 
spektakularnie. Każdy krok uczyniony w towarzystwie tonu jedenastego jest krokiem postępu. 
Należy tu również wspomnieć o jeszcze jednej możliwości – możliwości usuwania 
najdrobniejszych osadów z pola podświadomości i wyciągania głębokiej nauki na przyszłość.

WZORZEC CIENIA 

We – wzorcu cienia – będącym kolebką “małego" EGO – panuje ogromny chaos. Nic dziwnego, że 
w takich warunkach zniechęcasz się do wszelkich procesów czyszczących, gwarantujących ci 
dalszy rozwój. W powietrzu wciąż wisi niebezpieczeństwo utraty tego, co zdobyło się ciężką pracą. 
Niestabilność, niepokój, drobiazgowość prowadzą do zagubienia i spowolnienia tempa życia. 
Ciągłe rozpamiętywanie lub przywiązywanie dużej wagi do drobiazgów stwarza niebezpieczeństwo 
utraty kontroli nad sobą.

TON DWUNASTY 
Siła Wyższej Prawdy – sfera mentalna

KRYSTALICZNY TON BILANSU

W DWUNASTCE zakodowana jest mistyczna prawda, wypływająca z polaryzacji. Tryska stąd silą 
wytrwałości, wspierająca cię przez całe twoje rytmicznie pulsujące życie. Żyjąc w świecie 
polaryzacji i wiedząc, że wszystko przynależy do jednej wielkiej CAŁOŚCI, uchwyć swoje osobiste 
wzorce. Polaryzacja jest hologramem stworzonym przez nałożenie na siebie różnych światów i 
różnych rzeczywistości. Siła DWUNASTKI próbuje objawić ci tę prawdę. Poznanie jest kwestią 
zdolności postrzegania. Poszukaj, gdzie tryskasz siłą przebicia, gdzie zachowujesz swobodę 
pomimo komplikacji i pozornych ograniczeń. Kiedy czujesz się wolny? Wykorzystaj bieguny 
polaryzacji do rozpoznania samo ograniczających cię zasad. Jako członek Świetlanej Rodziny 
przyciągnij do siebie mistyczną mądrość, połącz oba bieguny, rozszerz siłą ducha horyzonty 
swojego życia.

> ROZSZERZ SWOJE PRZESTRZENIE!
TY PODTRZYMUJESZ TAJEMNICZY BALANS KOSMOSU! < 



TON DWUNASTY – REZONANS Z KALENDARZEM

W polu tonu dwunastego każda fala osiąga swoją dojrzałość. Słowo krystaliczny oznacza tutaj 
jasność spojrzenia, klarowność obrazu, możliwość wglądu w części składowe. “Zdjęcie 
rentgenowskie” tonu dwunastego pokazuje nam, o co chodziło w całej fali. I tak, jak dalece 
uwikłani byliśmy w powiązania karmiczne, tak objawia to “siła podglądu".

Ton Krystaliczny preferuje WIEDZĘ i ROZPOZNANIE. Wszystkie dni kalendarza z tonem 72 
przynoszą wyjaśnienie wielu niezrozumiałych wcześniej znaków, doznań i obrazów, jakie pojawiły 
się w poprzednich dniach fali. W DWUNASTCE zdefiniowana jest także SIŁA WSPÓŁPRACY, 
wspierająca związki międzyludzkie, namawiająca do nawiązania dialogów, zakończenia sporów 
oraz pomagająca harmonizować aspekty społeczne w kręgach rodzinnych i towarzyskich.

TON DWUNASTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Inkarnacja w tonie dwunastym to los wygrany na loterii. Oferuje on swoim podopiecznym 
wymarzone możliwości na drodze ku doskonałości. Na tej platformie człowiek dojrzewa 
wyjątkowo szybko. Bez trudu ogarnia wszystkie związki pomiędzy najdrobniejszymi, pozornie 
ubocznymi sprawami. Doskonała możliwość wglądu, wprawne oko, klarowność pola widzenia, 
wrodzona zdolność analizy powiązań życiowych, jak również harmonijna integracja z jedną, 
konkretną dziedziną, środowiskiem lub grupą – stwarzają optymalne warunki do szybkiego 
wzrastania duchowego. Na bardzo zaawansowanym poziomie rozwoju otwiera się szerokie 
spektrum postrzegania ponadzmysłowego. Ton dwunasty otwiera na oścież bramy w 
wielowymiarowość: w spirytualność, która (choć egzystuje w wyższych wymiarach) dzięki tej 
osobie jest doskonale usadowiona na Ziemi, mocno zakorzeniona w świecie fizycznym.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia – stworzonym przez “krnąbrne" EGO – manifestuje się wiele drobnych 
subtelności. Manipulacja ludźmi oraz nadużywanie pozycji społecznej (zarówno czynnie, jak i 
biernie)-produkują wiele odpadów karmicznych. Szczególna problematyka wyłania się tam, gdzie 
otwiera się postrzeganie ponadzmysłowe, przy czym świadomość ludzka tkwi nadal w materialnej 
biegunowości, nie rozumiejąc praw przyczynowości. W takich przypadkach w osobowości 
człowieka powstają poważne rysy, mogące doprowadzić do zaburzeń psychicznych. Ciemne EGO-
wzorce, przeciwstawiając się polom świetlanym, mogą odbić się na ciele fizycznym i zdrowiu 
osoby, wywołując np. choroby pozostawiające trwałe ślady.

TON TRZYNASTY 
Siła Uniwersalnego Ruchu – sfera duchowa

KOSMICZNY TON PRZEKSZTAŁCEŃ

TRZYNASTKA dotyka cię rękami niewidzialnych sił, odpowiedzialnych za wprowadzenie 
radykalnych przemian. Ton trzynasty wprawia w ruch wszystko, co sprzeciwia się zmianie, co jest 
odrętwiałe, co wypadło spod twojej kontroli. TRZYNAŚCIE może uruchomić coś, co w 
dramatyczny sposób zmieni bieg życia. Wiedz, że ocierasz się tutaj o Najczystszą Energię 
Uniwersalną, o nową samoidentyfikację, próbującą rozjaśnić twoją świadomość, pomagającą ci 
otworzyć się na dary Wszechświata. TRZYNAŚCIE woła cię, abyś włączył się do działań nad 
udoskonalaniem wyższych wzorców twojego esencjonalnego “JA" oraz do realizacji celu twojego 
Świetlanego Ciała. Zastanów się, o jaki ruch tutaj chodzi, patrząc z perspektywy twojego zaufania 
do ludzi i do naturalnych procesów życia. Zwracaj uwagę na pozorne zbiegi okoliczności, które 



nagle wyłonią się przed twoim duchowym wzrokiem.

TRZYNASTKA ma moc przesuwania poziomów i zmiany częstotliwości. Przesyła ci najnowsze 
informacje, rzuca nowe wyzwania, stwarza nowe możliwości. Stań się niebiańskim wędrowcem! 
Bądź otwarty i elastyczny! Pozwól nadarzającym się sytuacjom stać się twoimi dynamicznymi 
sprzymierzeńcami!

> OTWÓRZ SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ,
JAKĄ PROPONUJE Cl UNIWERSALNY RUCH POD TWOIM PRZEWODNICTWEM! < 

TON TRZYNASTY – REZONANS Z KALENDARZEM

W tonie trzynastym tętnią Energie, których istotą jest SIŁA TRANSFORMACJI, czyli SIŁA 
PRZEOBRAŻEŃ i PRZEMIAN. Bez nich nic NOWEGO nie mogłoby powstać.

Jeżeli w przeszłości mierzyliśmy czas w rytmie “12", oznaczało to, że mogliśmy kręcić się jedynie 
w kółko i choć robiliśmy to coraz sprawniej i szybciej – nic esencjonalnego nie mogło z tego 
wyniknąć. Liczba “13" bardzo często nazywana jest BOSKIM FAKTOREM. Inne szkoły mówią z 
kolei o 13 jako o LICZBIE PRZEZNACZENIA.

Dni z tonem trzynastym są na tyle przeładowane treścią, że Energie umożliwiające przekształcenia 
mogą okazać się dla człowieka przytłaczające. Może więc pojawić się uczucie rozleniwienia lub 
rozkojarzenia albo też przeczucie czegoś NOWEGO, co wisi dopiero w powietrzu. Pamiętajmy, że 
w tonie trzynastym zbudowane zostaje połączenie z tonem pierwszym, które zawsze zwiastuje 
nadejście czegoś nowego.

Ton trzynasty wiąże się z fazą przejściową – z opuszczeniem starego i wstępowaniem w NOWE, 
czyli z SIŁĄ TRANSFORMACJI. To samo dotyczy trzynastego miesiąca roku.

TON TRZYNASTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA 

Kto wybrał Energię 13 na obecne życie ziemskie, ten trzyma w ręku jolly jokera, przebijającego 
wszystkie karty. Osobie tej pozostawia się nieograniczone pole do popisu i niezliczoną liczbę 
możliwości. Jednocześnie jest to szczebel otwierający bramy metafizyki. Osoba potrafiąca 
właściwie wykorzystać dary 13 ma wolną drogę w doskonałość. Tylko na bazie starych 
doświadczeń można stworzyć coś NOWEGO. Na tym poziomie człowiek dojrzały duchowo 
poznaje swoją genialność. W każdej chwili może przeskoczyć formę materialną, aby ujść przed 
fizycznymi przymusami. Przeskoczyć materię – to znaczy zdystansować się do niekorzystnych 
wydarzeń, zwłaszcza do strachu o egzystencję, miejsce pracy, dobra materialne.

WZORZEC CIENIA 

We wzorcu cienia, gdzie urzęduje “napuszone” EGO, siła 13 urasta do rangi problemu. Na bazie 
tejże Energii może rozwinąć się wyjątkowo okazały macho. Jednak o wiele bardziej 
problematyczna okazuje się siła wspierająca chęć oderwania się od życia. Najpierw wyłania się 
niepewność, potem brak poczucia bezpieczeństwa. Osoba ta gubi się w szczegółach, aż w końcu 
całkowicie traci poczucie orientacji. Zamyka się w sobie w przekonaniu, że jest niepotrzebna, 
niechciana, niczyja. Ostatnim stadium jest przeświadczenie, że jest stracona dla świata.



ZNACZENIE KOLORÓW W FALI 

Każdy okres fali przyporządkowany jest do jednego z czterech kolorów. Każdy z nich przez 13 dni 
zabarwia tło całej fali. 

Cztery kolory odpowiadajączterem Prasiłom: 

CZERWONY – Sile POCZĄTKU i WTAJEMNICZENIA 
BIAŁY – Sile USZLACHETNIANIA i STABILIZACJI 

NIEBIESKI – Sile TRANSFORMACJI i PRZEKSZTAŁCEŃ 
ŻÓŁTY – Sile OŚWIECENIA i ROZKWITU 

Obserwując kolor fali, dowiesz się, pod wpływem jakiej siły lub na jakim etapie rozwoju znajduje 
się realizowany przez ciebie program. 

RODZINY SOLARNE 

Rodzina 1 Rodzina 2 Rodzina 3 

 

Rodzina 4 

 

Rodzina 5 

W każdej fali zwracaj szczególną uwagę na dni z pieczęciami twojej rodziny solarnej. 



SIEĆ PULSARÓW JEDNOWYMIAROWYCH W FALI 
(przynależne pieczęcie mają ten sam kolor) 

Pulsar PRZEZNACZENIA
TONY: 1-5-9-13

WYMIAR PROGRAMU CZASU
(przeznaczenie, cel, zadania)

Pulsar ŻYCIA
TONY: 2-6-10

WYMIAR MATERII FIZYCZNEJ
(ciało fizyczne, życie ziemskie)

Pulsar ZMYSŁÓW
TONY: 3-7-11

WYMIAR ZMYSŁÓW
(ciało emocjonalne, uczucia, emocje, stan nerwów)

Pulsar ŚWIADOMOŚCI
TONY: 4-8-12

WYMIAR ROZUMNEJ ŚWIADOMOŚCI
(ciało mentalne, wiedza, poglądy, zamiary, pole 
myśli)

WSKAZÓWKA 

• Informacje skupione w dniach z tonami: 1, 5, 9 i 13 będą dotyczyć spraw związanych z 
programem osobistym (przeznaczenie, cel, zadania, twoja rola na Ziemi). 

• Jeżeli będzie chodziło o informacje bezpośrednio związane z życiem na Ziemi (zrządzenia losu, 
choroby, straty materialne, styl życia) – ważne będądni z tonami: 2, 6 i 10. 

• Jeżeli problem będzie dotyczyć sfery zmysłów, emocji lub odczuć (depresje, zniechęcenie, 
nadpobudliwość, nerwy) – procesy korygujące wyłonią się w dniach opieczętowanych tonem 
3,7i11. 

• Tony: 4, 8 i 12 niosą informacje dotyczące intelektu i pola myśli. Chodzi tu o twoją świadomość, 
czyli o położenie duchowo-intelektuatne (wiedza, poglądy, przekonania, wiara, zamiary, osądy, 
autorytety, myśli). 

 

UWAGA: Dziedzinę określi pieczęć stojąca obok tonu. 



SIEĆ PULSARÓW WIELOWYMIAROWYCH W FALI 

PULSAR PIERWSZY łączy:

TON 1
TON 6
TON 11 

sfera duchowa
sfera fizyczna
sfera emocjonalna 

przeznaczenie, cel, zadania
świat fizyczny, materia, instynkt, odruchy naturalne
zmysły, uczucia, emocje, nerwy

PULSAR DRUGI łączy:

TON 2
TON 7
TON 12 

sfera fizyczna
sfera emocjonalna
sfera mentalna 

świat fizyczny, materia, instynkt, odruchy naturalne
zmysły, uczucia, emocje, nerwy
świadomość, wiedza, doświadczenie, myśli, 
zamiary

PULSAR TRZECI łączy:

TON 3
TON 8
TON 13 

sfera emocjonalna
sfera mentalna
sfera duchowa 

zmysły, uczucia, emocje, nerwy
świadomość, wiedza, doświadczenie, myśli, 
zamiary
przeznaczenie, cel, zadania

PULSAR CZWARTY łączy:

TON 4 
TON 9 

sfera mentalna
sfera duchowa 

świadomość, wiedza, doświadczenie, myśli, 
zamiary
przeznaczenie, cel, zadania

PULSAR PIĄTY łączy:

TON 5 
TON 10 

sfera duchowa
sfera fizyczna 

przeznaczenie, cel, zadania
świat fizyczny, materia, instynkt, od ruchy naturalne

 

UWAGA: Dziedzinę określi pieczęć stojąca obok tonu. 



OKRESY FAL

1. Fala SMOKA * Siła ZAUFANIA

2. Fala MAGA * Siła PRAWORZĄDNOŚCI

3. Fala RĘKI * Siła UZDROWIENIA

4. Fala SŁOŃCA * Siła MIŁOŚCI

5. Fala WĘDROWCA * Siła WOLNOŚCI

6. Fala ŁĄCZNIKA * Siła PRZEMIAN

7. Fala WICHRU * Siła ODNOWY

8. Fala CZŁOWIEKA * Siła WOLNEJ WOLI

9. Fala WĘŻA * Siła INSTYNKTU

10. Fala ZWIERCIADŁA * Siła ROZPOZNANIA



11. Fala MAŁPY * Siła LEKKOŚCI

12. Fala ZIARNA * Siła ROZKWITU

13. Fala ZIEMI * Siła KIEROWANIA

14. Fala PSA * Siła UCZUĆ

15. Fala NOCY * Siła INTUICJI

16. Fala WOJOWNIKA * Siła INTELIGENCJI

17. Fala KSIĘŻYCA * Siła PRZEBUDZENIA

18. Fala WIATRU * Siła DUCHA

19. Fala ORŁA * Siła WIZJI

20. Fala GWIAZDY * Siła PIĘKNA



                                                                                                                                                               
TRZY CYKLE GENEZY 

• GENEZA SMOKÓWobejmuje dni biegnące od kinu 1 do kinu 130. Rozpoczyna się tutaj praca od 
podstaw, czyli doskonalenie fundamentów życia. Każdy, kto urodził się w tym cyklu, powinien 
rozpocząć edukację duchową od stworzenia stabilnej bazy, tzn. od uporządkowania świata 
fizycznego, od generalnych porządków w domu, usunięcia zbędnych rzeczy, unormowania czasu 
pracy, zaprowadzenia dyscypliny wewnętrznej (dostateczna ilość snu, właściwe odżywianie, 
kontrola stanu zdrowia). 

• GEWEZ4 MAŁP obejmuje dni biegnące od kinu 131 do kinu 208. Zostaje tutaj wciągnięte w grę 
ciało emocjonalne człowieka. Kto urodził się w tym cyklu, powinien poskromić swoje Ego, 
rozprawić się z uporem, dumą, emocjami, zwracając szczególną uwagę na lustrzane odbicia w 
innych ludziach. 

• GENEZA KSIĘŻYCA obejmuje dni biegnące od kinu 209 do kinu 260. Zostaje tu wciągnięta w 
grę sfera świadomości, czyli umysł ludzki. Kto urodził się w tym cyklu, powinien przystąpić do 
świadomej kontroli swoich myśli, albowiem myśli mają moc, która może budować lub niszczyć! 

ZAMKI CZASU 

• CZERWONY ZAMEK CZASU – biegnąc od kinu 1 do kinu 52, wnosi Siłę Początku, 
Przebudzenia i Wtajemniczenia. Jeżeli urodziłeś się w Czerwonym Zamku CZASU, będziesz przez 
całe życie znajdować się pod patronatem Żółtego Ziarna, które zatroszczy się o to, abyś -realizując 
program swojego przeznaczenia określony przez pieczęć, ton i falę narodzin – odkrył wrodzone 
zdolności, uwierzył we własne siły i w ten sposób wydobył na powierzchnię jego dary. 

• BIAŁY ZAMEK CZASU – obejmując dni od kinu 53 do kinu 104 – wnosi Siłę Oczyszczania, 
Stabilizacji i Uszlachetniania. Jeżeli urodziłeś się w Białym Zamku CZASU, będziesz przez całe 
życie znajdować się pod patronatem Żółtego Wojownika, który zatroszczy się o to, abyś -realizując 
program swojego przeznaczenia – uwolnił się od strachu, połączył intuicję z rozumem i w ten 
sposób wydobył na powierzchnię jego mądrość. 

• NIEBIESKI ZAMEK CZASU – obejmując dni od kinu 105 do kinu 156 – wnosi Siłę 
Transformacji i Przemian. Jeżeli urodziłeś się w Niebieskim Zamku CZASU, będziesz przez całe 
życie znajdować się pod patronatem Energii Żółtej Gwiazdy, która zatroszczy się o to, abyś 
-realizując program swojego przeznaczenia – zadbał o ład i porządek w otoczeniu i w ten sposób 
wydobył na powierzchnię jej piękno. 

• ŻÓŁTY ZAMEK CZASU – obejmując dni od kinu 157 do kinu 208 – wnosi Siłę Oświecenia, 
Dojrzewania i Rozkwitu. Jeżeli urodziłeś się w Żółtym Zamku CZASU, będziesz przez całe życie 
znajdować się pod patronatem Żółtego Słońca, które zatroszczy się o to, abyś – realizując program 
swojego przeznaczenia – nauczył się kochać i przebaczać, i w ten sposób objawił na Ziemi jego 
wielkość. 

• ZIELONY ZAMEK CZASU – obejmując dni od kinu 209 do kinu 260 – wnosi Siłę Współpracy / 
Współbrzmienia. Jeżeli urodziłeś się w Zielonym Zamku CZASU, będziesz przez całe życie 
znajdować się pod patronatem Żółtego Człowieka, który zatroszczy się o to, abyś – realizując 
program swojego przeznaczenia – poznał siłę wolnej woli, wprowadził harmonię do stosunków 
międzyludzkich i w ten sposób wydobył na powierzchnię jego mądrość. 



 

1.
FALA

SMOKA
KIN 1-13

23 LUTEGO 2003 do 7 MARCA 2003
10 LISTOPADA 2003 do 22 LISTOPADA 2003
28 LIPCA 2004 do 9 SIERPNIA 2004
14 KWIETNIA 2005 do 26 KWIETNIA 2005
30 GRUDNIA 2005 do 11 STYCZNIA 2006
16 WRZEŚNIA 2006 do 28 WRZEŚNIA 2006
3 CZERWCA 2007 do 15 CZERWCA 2007
18 LUTEGO 2008 do 2 MARCA 2008

Fala Smoka   oddaje ci do dyspozycji całą mądrość wszechświata i pokazuje, jak wykorzystać te   
dary w życiu. DZIESIĄTY dzień podpowiada, że najpierw powinieneś skupić się na temacie 
MIŁOŚĆ. DWUNASTY dzień pokazuje, że mądrość życiową zdobędziesz na drodze doświadczeń 
w świecie sprzeczności i wyzwań. TRZYNASTY dzień objawia, że celem twojego życia jest 
WOLNOŚĆ. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w Fali Smoka 
albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Smoka.
Mając przed oczami schemat narodzin (pole B), ustal, które z dwóch lub trzech pieczęci twojej 
rodziny solarnej łączą cię z Falą Smoka przez sieć pulsarów wielowymiarowych. Dzięki temu 
zdobędziesz informacje, które lata twojego życia wiążą się bezpośrednio z tym okresem. Pozycje te 
będą odgrywać pierwszoplanową rolę w ciągu 13 dni fali. Dadzą ci one sposobność naprawienia 
błędów z wcześniejszych okresów. Obserwuj te dni uważnie, ale nie zapominaj też o innych dniach, 
z którymi jesteś pośrednio powiązany. Zalecamy ci robienie krótkich notatek. Będą one bardzo 
przydatne do zrozumienia przyczyny wielu problemów życiowych oraz do późniejszych analiz (np. 
za 260 dni), kiedy w kalendarzu znów pojawi się Fala Smoka.
Wykorzystując osobiste notatki, ustal, które dni minęły spokojnie, a które miały burzliwy przebieg. 
Twoje osobiste spostrzeżenia podpowiedzą ci, co stanowiło punkt oparcia, gdzie znajdowały się 
twoje mocne strony, a gdzie czułeś się bezradny. Bardzo pomocne okazują się tutaj pulsary 
jednowymiarowe, dotyczące jednej konkretnej sfery Bytu. Są one łatwo rozpoznawalne w fali, 
ponieważ w ich skład wchodzą pieczęcie z tej samej rodziny kolorów (nie mylić z rodziną solarną).

 
pulsary wielowymiarowe 



Jeżeli przy powrocie Fali Smoka, tzn. po 260 dniach, zarejestrujesz podobne doznania lub 
problemy, powinieneś zatopić się w wibracji pieczęci konkretnego dnia i odnieść jej mądrość do 
swojego codziennego życia. Miej dużo cierpliwości do siebie, tak jak Siły CZASU mają 
cierpliwość do nas wszystkich. To, co jest szczególnie ważne dla twojego rozwoju, będzie powracać 
tak długo, aż rozpoznasz, co chce ci powiedzieć. Staraj się wychwycić bezpośrednie związki 
pomiędzy Energią pieczęci a twoimi odczuciami w danym dniu. Pomoże ci w tym wzorzec światła i 
wzorzec cienia.
Jest bez znaczenia, czy odkryjesz coś na drodze mentalnej, emocjonalnej czy też fizycznie, na 
zewnątrz. Wiedz, że nie ma żadnych zbiegów okoliczności. Osobisty wzorzec programu 
przeznaczenia i ENERGIA dnia pozostają w ścisłym związku. Zaburzenia na drodze 
indywidualnego rezonansu wywołuje jedynie twoje nastawienie do zmian, życia i ludzi.

FALA 1 IMIX – Fala SMOKA – Siła Początku
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby zaufać losowi. 

KIN 1 – Czerwony Magnetyczny Smok 

Dziś wszystko kręci się wokół materii i tego, co materialne. Celem 
moich działań jest nabranie zaufania do naturalnych procesów, 
wyzbycie się wartościowania ludzi i zjawisk, uwolnienie spod 
panowania EGO, nauczenie brania i dawania. Dziś dostaję do 
dyspozycji niewidzialną skrzynię skarbów. Tylko moje duchowe oko 
wie, jak uchylić jej wieko, aby wydobyć na światło dnia skrywające 
się tam bogactwo. Dziś przechodzę do działań i zaczynam od 
kontrolowania niskich pobudek.

1
dzień

KIN 2 – Biały Biegunowy Wiatr 

Dziś wyznaczam plan działań i przystępuję do porządkowania 
chaosu w moim życiu. Jeżeli posunę się za daleko lub będę naginać 
los, zacznę ponosić porażki. Podstawą moich sukcesów jest 
tolerancja i komunikatywność. Dziś poznam bieguny wyzwań i 
odkryję, co utrudnia mi kontakt z otoczeniem. Siła ducha pomoże mi 
przetrwać trudne chwile.

2
dzień

KIN 3 – Niebieska Elektryczna Noc 

Dziś zalewa mnie bogactwo idei, jak zmienić na lepsze moje życie. 
Jeżeli pozostanę głuchy i zamknięty na podszepty intuicji, w moim 
życiu pojawią się liczne braki, brak nadziei, pieniędzy, miłości. Dziś 
będę się pilnował, aby nie wartościować rzeczy i zjawisk Tylko tak 
stworzę lepszą rzeczywistość.

3
dzień

KIN 4 – Żółte Samoistne Ziarno 

Dziś przygotowuję grunt pod nowy fundament i zmieniam sposób 
myślenia. Moje EGO nie może nade mną dominować. Dziś 
popracuję nad tymi cechami charakteru, które zniechęcają do mnie 
ludzi. Dziś jestem gotów skonfrontować się z konsekwencjami 

4
dzień



moich czynów i przypatrzeć się ludziom o podobnych cechach 
charakteru Dziś nie stchórzę i nie ucieknę przed samym sobą.

KIN 5 – Czerwony Wiodący Wąż 

Dziś poznam to, co ma faktyczną wartość w życiu. Informacji 
dostarczy mi moje ciało – albo wyrazi aprobatę, albo całkowitą 
negację dla moich wzorców zachowań i sposobu patrzenia na życie. 
Dziś mogę zderzyć się ze skutkami niewłaściwego stylu życia, jak 
również z problemami zdrowotnymi. Reakcje obronne organizmu 
będą wskazówką, na co zwracać uwagę i jak pokierować dalszym 
życiem.

5
dzień

KIN 6 – Biały Rytmiczny Łącznik 

Dziś zadbam o zachowanie umiaru i nie stracę poczucia równowagi. 
Życie toczy się pomiędzy braniem i dawaniem. Moim celem jest 
nauczyć się puszczać wolno to, co minęło. W przeciwnym razie 
mogą pojawić się problemy, ból, stres lub załamanie.

6
dzień

KIN 7 – Niebieska Rezonansowa Ręka 

Duchowo wyczerpujące sytuacje skłaniają mnie do szukania nowych 
rozwiązań. Kluczem do sukcesów jest wiedza i wytrwałość. 
Dzisiejszy dzień daje mi możliwość uzdrowienia ognisk zapalnych 
we wszystkich sferach życia – fizycznej, psychicznej i duchowej.

7
dzień

KIN 8 – Żółta Galaktyczna Gwiazda 

Zaprowadzenie ładu i harmonii w życiu jest celem mojego 
przeznaczenia. Dziś inspiruje mnie piękno. Estetyka, dyscyplina 
wewnętrzna, higiena osobista, umiar – to sprawy, na które zwrócę 
dziś szczególną uwagę. Zadbam też o swój wygląd, pójdę do fryzjera 
lub sprawię sobie nowe stroje. Piękno, porządek, kwiaty i muzyka 
dodają mi chęci do życia. Dziś wniosę do domu nowy akcent.

8
dzień

KIN 9 – Czerwony Solarny Księżyc 

Dziś inspiruje mnie moje duchowe "JA". Uważnie wsłuchuję się we 
wnętrze i przywołuję pamięć raju. Dziś nie zrobię nic na siłę i 
niczego na nikim nie wymuszę. Nie powiem też "tak – ale", "po co to 
wszystko", "ja wiem najlepiej" Moje ciało jest bankiem informacji. 
Dziś zbadam tętno i ciśmenie.

9
dzień

KIN 10 – Biały Planetarny Pies 

Dziś jestem konfrontowany z moimi własnymi grymasami i różnymi 
wariantami uczuć. Osiągnąć dojrzałość życiową – to znaczy stać się 
zdolnym do kochania. Temat ten będę wertować tak długo, aż 
przełamię negatywne wzorce emocjonalne, uwolnię się od poczucia 

10
dzień



samotności, zazdrości, fałszywej dumy. Moim celem jest zgłębienie 
bezwarunkowej miłości Wiem, ze czeka mnie długa i trudna droga.

KIN 11 – Niebieska Spektralna Małpa 

Dziś zrzucam sztywny pancerz i pozbywam się tego, co mąci mi 
zmysły. Wiem, że moje EGO zrobi wszystko, aby mi w tym 
przeszkodzić. Strach, przygnębienie czy przeciwności losu nie 
odwiodą mnie dziś od działań. Nie ulegnę tez żadnym pokusom, nie 
przecenię swego rozumu, nie będę igrać z ogniem i nie pozwolę się 
zniewolić. Dziś uwalniam się od pesymizmu i doceniam poczucie 
humoru.

11
dzień

KIN 12 – Żółty Krystaliczny Człowiek 

Dziś przyglądam się moim przekonaniom, rozważam każde za i 
przeciw, przejmuję odpowiedzialność za swoje słowa, myśli, czyny i 
nie działam zbyt pochopnie. Czy potrafię iść przez życie bez 
narzekania na los i ludzi? Wiem, że mądrość życiową zdobywa się na 
drodze doświadczeń zbieranych na własnej skórze.

12
dzień

KIN 13 – Czerwony Kosmiczny Wędrowiec 

Wolność docenię tylko wtedy, kiedy poznam smak niewoli. Wżyciu 
zniewalają mnie własne iluzje, takie jak: strach przed nieznanym, 
egocentryzm, upór, durna, chęć imponowania bogactwem. Dzisiejsze 
wydarzenia pokażą mi, dokąd zmierza moja droga i jakie czekają 
mnie wyzwania. Dziś zrobię decydujący krok naprzód i nie zrażą 
mnie żadne trudności. Sprzeczności i niepowodzenia życiowe 
doprowadzą mnie do skarbnicy mądrości. Dopiero tam dowiem się, 
co znaczy wewnętrzna WOLNOŚĆ.

13
dzień

 

2.
FALA

MAGA 
KIN 14-26

8 MARCA 2003 do 20 MARCA 2003
23 LISTOPADA 2003 do 5 GRUDNIA 2003
10 SIERPNIA 2004 do 22 SIERPNIA 2004
27 KWIETNIA 2005 do 9 MAJA 2005
12 STYCZNIA 2006 do 24 STYCZNIA 2006
29 WRZEŚNIA 2006 do 11 PAŹDZIERNIKA 2006
16 CZERWCA 2007 do 28 CZERWCA 2007
3 MARCA 2008 do 15 MARCA 2008

Fala Maga   wnosi do twojego pola ruch i wskazuje, jak ważna jest w życiu siła ducha, lojalność i   
praworządność. DZIESIĄTY dzień odsłania nieskończone bogactwo, jakim dysponujesz od 
urodzenia, a o czym najprawdopodobniej nie wiesz. DWUNASTY dzień pokazuje, jak wyrazić 
swoja moc w życiu codziennym. TRZYNASTY dzień podpowiada, że siła ducha możesz przełamać 
wszystkie bariery: tylko tak rozszerzysz horyzonty pola widzenia, stając się człowiekiem 



sprawiedliwym i niezależnym. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych 
w Fali Maga albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Maga.
Falę Białego Maga powinieneś mieć szczególnie na oku, nawet jeśli sądzisz, że chwilowo nic 
nadzwyczajnego się nie dzieje. Zwracaj uwagę na szczegóły, przysłowiowe zbiegi okoliczności i te 
pozornie błahe sprawy. Oszukiwanie samego siebie jest perfekcyjną grą naszego rozumu. Każda 
biała fala niesie ze sobą siłę bezkompromisowości. W białych falach trudno jest kogoś oszukiwać.

Powinieneś odnaleźć dwie lub trzy pieczęcie należące do twojej rodziny solarnej. Dzięki nim 
połączysz się z minionymi latami życia i ustalisz bezpośrednie związki z czasem obecnym. Dni te 
są wyjątkowo znaczące w sferze samo rozpoznania. Zapisuj to wszystko, co wyłoni się na 
przełomie 13 dni, bez względu na intensywność i rodzaj odczuć. Podejdź do Fali Maga bez lęku, 
wolny od osądów. Pozostań elastyczny, a zyskasz wgląd w schemat komunikacji z jej 
wszechpotężną Energią.

Fala Maga, niosąc ze sobą tak zwane kapłańskie esencje, umożliwia nam dostęp do wyższych 
aspektów Bytu. Kapłańska esencja symbolizuje czystość zamiarów i absolutną suwerenność. 
Kapłańska świadomość, drzemiąca w każdym człowieku, czyni nas zdolnymi do bezpośredniej, 
świadomej komunikacji z naszym Wyższym "JA". Biały Magio świadomość podlegająca tylko i 
wyłącznie prawom boskim, nieskrępowana żadnymi ziemskimi nakazami, żadną ideologią i religią.

Zbadaj wszystkie nieprzyjemne doznania pod kątem własnych samo ograniczeń i zamknięcia się w 
trójwymiarowym więzieniu przeszłości, którego najprawdopodobniej wcale nie chcesz opuścić. 
Skup się na dwunastym dniu fali, popatrz wstecz na minione wydarzenia, pozwól im jako całości 
jeszcze raz przesunąć się przed twoim duchowym wzrokiem bez względu na to, co zarejestrowałeś 
w tym okresie. Jeżeli jakieś sprawy pozostają wciąż niejasne, zanotuj krótkie hasła. Informacja 
przyjdzie na pewno, tylko nieco później, kiedy rozszerzysz swoją świadomość.

pulsary wielowymiarowe 

Jeżeli my, ludzie, nadal będziemy porozumiewać się ze sobą jak trójwymiarowo ograniczone istoty, 
to w końcu zredukujemy naszą faktyczną wielkość do tejże ograniczoności. Jeżeli jednak zdołamy 
przekroczyć granice fizyczne, w stosunkowo krótkim czasie rozwiążemy wszystkie krępujące nas 
pęta, a tym samym pozornie nierozwiązywalne problemy. Jak dotąd tylko nieliczni spośród nas 
zdołali nawiązać stały kontakt ze swoim olbrzymem Magiem.
W dziejach ludzkości funkcje Białego Maga zostały przeniesione na religie, szamanów, 
czarowników lub kapłanów piastujących wysokie urzędy. W obecnych czasach rolę Białego Maga 
przejęli samozwańczy guru. Wiedza płynąca z TZOLKIN jest więc bezcenna, albowiem pomaga 
nam odzyskać wolność osobistą i samemu decydować o własnym życiu.



FALA 2 IX – Fala MAGA – Siła Praworządności
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby przejść do działania.

KIN 14 – Biały Magnetyczny Mag 

Dziś wnikam w głębsze warstwy świadomości, leżące po drugiej 
stronie tego, co racjonalne i wkraczam w rzeczywistość, gdzie 
obowiązuje prawo MIŁOSIERDZIA Dziś podlegam innym prawom 
niż ziemskie Kierując się sita serca, mogę dokonać wielu cudów. 
Dziś nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych do zrobienia. Materia i 
pieniądz nie mają już nade mną władzy.

1
dzień

KIN 15 – Niebieski Biegunowy Orzeł 

Dziś zdobywam się na odwagę i przejmuję pełną odpowiedzialność 
za swoje czyny Jeżeli ja się zmienię, zmieni się też świat wokół. 
Życie rzuca mi coraz śmielsze wyzwania i nie pozwala pójść na 
kompromis. Dziś postępuję zgodnie z sumieniem. Tylko tak 
odzyskam niezależność. Dziś do działań zachęcę innych.

2
dzień

KIN 16 – Żółty Elektryczny Wojownik 

Zdając się na intuicyjną mądrość, prześwietlam dziś kwestie strachu 
we wszystkich sferach życia. Dziś zaufam wewnętrznemu głosowi i 
zdobędę się na odwagę, by spojrzeć cieniowi w oczy. Tylko tak 
uwolnię się od zaślepienia. Dziś przechodzę do czynnych działań 
Zaczynam od wzmocnienia stanu nerwów.

3
dzień

KIN 17 – Czerwona Samoistna Ziemia 

Dziś stawiam na zdrowe partnerstwo i zgodną współpracę z 
otoczeniem. Wyzbywam się pozy, pochylam czoło przed ludźmi, 
znajduję wspólny język z bliskimi i przekazuję im to, co sam 
zgłębiłem. Dziś poskramiam dumę i kieruję się prawami serca Moje 
serce jest świątynią DUCHA, dlatego wiem, komu i jak trzeba 
pomóc.

4
dzień

KIN 18 – Białe Wiodące Zwierciadło 

Dziś zdaję egzamin przed sobą samym. To, co drastycznie wyłoni się 
w polu mojego widzenia, będzie informacją, co powinienem zmienić 
w sobie. Dziś poznam dobro i zło, szczęście i smutek, światło i 
ciemność. Moje myśli i słowa mają taki sam skutek działania jak 
czyny. Dziś nikogo fałszywie nie oczernię ani nie ukarzę za moje 
własne uchybienia. Dziś stanę przed lustrem i głośno przyznam się 
do błędów.

5
dzień

KIN 19 – Niebieski Rytmiczny Wicher 

Dziś zmieniam negatywne nawyki i naprawiam wszystkie 
nieprawidłowości. Kierując się wizją serca, ucieleśniam dziś 

6
dzień



sprawiedliwość. To, co uczynię innym, wróci do mnie. Życie nikogo 
nie osądza, lecz każdego z nas nagradza konsekwencjami jego 
czynów. Dziś jak Feniks odradzam się z popiołów.

KIN 20 – Żółte Rezonansowe Słońce 

Moje czakramy otwierają się na boskie Światło. Dziś spojrzę z góry 
na wszystkie sprzeczności i odkryję, gdzie tkwią ogniska zapalne. 
Dziś wyprowadzę moje emocje z dramatów, spojrzę na problemy 
oczami przeciwnika, wyjdę z zakłamania i świadomie naprawię 
własne błędy, zaczynając od partnerstwa. Dziś zmuszę swoje ego do 
pokory i okazywania szacunku innym.

7
dzień

KIN 21 – Czerwony Galaktyczny Smok

Dziś zaufam boskiemu prowadzeniu i nie poczuję się niczyją ofiarą. 
Wszystko, co robiłem w życiu, było właściwe, nawet kiedy 
popełniałem błędy. Błędy należą do mojego przeznaczenia Dzięki 
nim uczę się rozróżniać dobro i zło, gorycz i słodycz, rozkosz i 
cierpienie. Dziś otoczę opieką słabszych, niekochanych i 
błądzących. Życie wskaże mi, od kogo zacząć

8
dzień

KIN 22 – Biały Solarny Wiatr 

Dziś konfrontuję moje ambitne zamiary z wolą serca. Wszystkie 
zmagania tracą swoje znaczenie. Dziś nie dam się nikomu 
sprowokować. Wiem, jak zakończyć stare spory i jak dojść do 
porozumienia z partnerem, rodziną, kolegami w pracy, sąsiadami. 
Dewizą mojego życia staje się czystość zamiarów, prawda i 
lojalność.

9
dzień

KIN 23 – Niebieska Planetarna Noc 

Dziś doceniam to, co zdołałem osiągnąć w życiu. Wszystkie moje 
braki wynikają z przesadnej ostrożności i wewnętrznych 
zahamowań. Dziś nie boję się wyzwań, jakie stawia mi życie. 
Zachowam spokój i wykażę dużo cierpliwości do siebie i ludzi. Dziś 
zmienię stare przyzwyczajenia i bez pozy zewnętrznej zacznę brać i 
dawać. Dziś nikomu niczego me zazdroszczę i nikomu fałszywie nie 
sprzyjam.

10
dzień

KIN 24 – Żółte Spektralne Ziarno 

Dziś wyrzucę z siebie to, co obciąża moje sumienie. Przełamię stare 
bariery, wyjdę ludziom naprzeciw, zadośćuczynię wszystkie 
krzywdy. Dziś nie będę ukrywać tego, co myślę i czuję .

11
dzień

KIN 25 – Czerwony Krystaliczny Wąż

Dziś otwieram się na sygnały dawane mi przez ciało Dziś poznam 

12
dzień



jego mowę, nie przeoczę żadnego znaku i nie zlekceważę żadnego 
symptomu. Dzisiaj zrewiduję sposób odżywiania i zastanowię się, co 
dają mi szkodliwe nawyki.

KIN 26 – Biały Kosmiczny Łącznik 

Dziś uśmiercam to, co szkodzi mojemu zdrowiu i zatruwa atmosferę 
w domu, w pracy i w środowisku, w którym się obracam. Życie jest 
jak rzeka. Nic nie stoi w miejscu. Wszystko przemija, aby zrobić 
miejsce nowemu prądowi. Dziś wrzucam w wir rzeki życia to, do 
czego chorobliwie się przywiązałem. Uwalniam się od zaślepienia i 
przestaję faworyzować jednostki. To, co kiedyś służyło mojemu 
dobru, dziś może się okazać reliktem przeszłości, a niekiedy kulą u 
nogi.

13
dzień

3. 
FALA
RĘKI 

KIN 27-39

4 LIPCA 2002 do 16 LIPCA 2002
21 MARCA 2003 do 2 KWIETNIA 2003
6 GRUDNIA 2003 do 18 GRUDNIA 2003
23 SIERPNIA 2004 do 4 WRZEŚNIA 2004
10 MAJA 2005 do 22 MAJA 2005
25 STYCZNIA 2006 do 6 LUTEGO 2006
12 PAŹDZIERNIKA 2006 do 24 PAŹDZIERNIKA 2006
29 CZERWCA 2007 do 11 LIPCA 2007

Fala   Ręki obdarowuje cię siła uzdrowienia i objawia, jak odkryć tę moc w sobie. DZIESIĄTY   
dzień podpowiada ci. abyś przełamał strach i otworzył się na współpracę ze swoja intuicja. 
DWUNASTY dzień przypomina ci. że chcąc rozpoznać i usunąć blokady mentalne, powinieneś 
przyjrzeć się swoim własnym odbiciom w innych ludziach. TRZYNASTY dzień pokazuje, że 
odnowa wewnętrzna dokona się wtedy, kiedy pozbędziesz się bagażu przeszłości i uporządkujesz 
swoje myśli. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w Fali Ręki albo 
ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Ręki.
Jak zawsze, tak i tutaj najważniejsze sądni bezpośrednio wiążące cię z falą. Rzut oka na schemat 
narodzin pokaże ci, które pieczęcie rodziny solarnej łączą cię z Falą Ręki.
Pozycje: 8, 9 i 10 pokazują cykl rozwoju konkretnego wydarzenia, natomiast to, co chce się 
uwolnić, manifestuje swoją obecność w dniu jedenastym. Choć uzdrowienie wiąże się najczęściej z 
przejściowym cierpieniem, nie skupiaj się jedynie na tym kierunku. Staraj się dostrzec przede 
wszystkim pozytywne aspekty, z których wyrasta twoja mądrość życiowa.

Skoncentruj się na swoich AHA – przeżyciach. W żadnej innej fali nie pojawi się tak potężna siła 
uzdrowienia, jak w Fali Ręki. Nie zapomnij też o swoich dłoniach – są one zamanifestowanym po 
ziemsku, najcenniejszym narzędziem uzdrowienia. Wykorzystaj je teraz dla siebie. Jeżeli poczujesz 
gdzieś ból, przyłóż tam swoje ręce. Czakry twoich dłoni są kanałem, przez który płynie SIŁA 
ŻYCIA prosto ze Źródła – fizycznie, bez przeszkód, z ciebie! Pozwól, by wydarzył się cud. Przekaż 
czułe gesty swojemu ciału i obdaruj miłością swoich bliskich.

Jeżeli wypłynie na powierzchnię coś, czego nie możesz do niczego przypasować, odsuń to 



chwilowo na bok, ale nie odpychaj od siebie. Przywołuj wciąż do świadomości nurtującą cię 
kwestię , życz sobie szerszego wglądu, a dostaniesz go wcześniej czy później. Nie zapomnij jednak, 
że proces uzdrowienia może przebiegać dość problematycznie.

Fala Ręki dokonuje uzdrowienia na każdej z trzech płaszczyzn Bytu. Główna część procesu 
uzdrowienia rozgrywa się w niższym ciele emocjonalnym – obok płaszczyzny fizycznej, czyli 
naszego ciała z krwi i kości

pulsary wielowymiarowe 

Niebieska Ręka jest gwarantem STANIA SIĘ ZDROWYM. Jeżeli w twoim środowisku towarzyszy 
ci jakaś Niebieska Ręka i jeżeli jest nią bliska ci i kochana osoba, naucz się wyczuwać jej 
uzdrawiającą siłę, płynącą z niebieskiego wzorca CZASU. Wiedz, że osoba ta nie musi wyzwalać u 
ciebie wspaniałego samopoczucia, wręcz przeciwnie! Nie oznacza to jednak, że jesteś masochistą, 
skoro wyszukałeś sobie takiego akurat partnera. Kiedyś na pewno zrozumiesz i docenisz, co chciała 
uzdrowić w tobie ta tak właśnie promieniująca Energia partnera.

Skup się na dwunastym dniu fali i pozwól jeszcze raz przewinąć się minionym wydarzeniom. 
Prześledź szczegółowo odczucia na przełomie ostatnich 12 dni i odkryj, co nowego wniosła Fala 
Ręki do twojego życia.

FALA 3 MANIK – Fala RĘKI – Siła Uzdrowienia
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby czegoś dokonać.

KIN 27 – Niebieska Magnetyczna Ręka 

Dziś testuję wykonalność moich zamierzeń i podporządkowuję EGO 
woli boskiej. Dziś zadam sobie wiele trudu, aby ulepszyć moje życie 
i urzeczywistnić wzniosłe cele. Dziś mam wielką motywację do 
działań. Dziś wykryję wszystkie defekty. Życie powie mi, od czego 
zacząć. Dziś mam pełne ręce roboty.

1
dzień

KIN 28 – Żółta Biegunowa Gwiazda 

Dziś dostaję od życia lekcje na temat dysharmonii; Nie będę więc 
niczego wartościować – ani zjawisk, ani sytuacji, ani zachowań 
ludzkich Jeżeli zrównoważę bieguny sprzeczności, odnajdę drogę do 
pojednania, zgody i harmonii wewnętrznej

2
dzień



KIN 29 – Czerwony Elektryczny Księżyc

Wartki nurt rzeki ma potężną moc niszczenia Dziś świadomie 
rzucam w wir rzeki życia to co mnie najbardziej blokuje 
Uzdrawiające bodźce wydają się często tak irracjonalne, ze odsuwam 
je na bok i nie staram się zrozumieć ich celowości Dziś pozwalam 
impulsom duchowym wyptukac na powierzchnię wszystkie stare 
osady Dziś uwalniam moje wnętrze od zatorów

3
dzień

KIN 30 – Biały Samoistny Pies 

Dziś sprecyzuję, co jako pierwsze ciśnie się do uzdrowienia i 
rozważę warianty przyszłej terapii. Dziś nie ujdę swojemu 
przeznaczeniu. Nie będę więc lawirować, ani chować się za cudzymi 
plecami. Dziś kieruję się sercem i pozytywnymi uczuciami. Dziś nie 
powiem "Co ja mogę zrobić?", "To nic nie da", lecz przystąpię do 
opracowania nowego planu działań .

4
dzień

KIN 31 – Niebieska Wiodąca Małpa 

Dzisiaj obowiązuje pogoda ducha, lekkość i humor. Dziś nie zatajam 
prawdy o sobie, uwalniam się od pesymizmu, powściągliwości, 
powagi, przełamuję ustawiczne milczenie i zaczynam cieszyć się 
życiem. Bez zażenowania opowiadam o swoich marzeniach bez łez 
mówię o bolączkach i zmartwieniach. Dziś nie jestem ani lepszy, ani 
gorszy od innych Tylko tak przełamię smutek.

5
dzień

KIN 32 – Żółty Rytmiczny Człowiek 

Z pomocą wolnej woli równoważę dziś bieguny sprzeczności w 
moim zachowaniu. Spokój i równowaga wewnętrzna są warunkiem 
sukcesów. Tylko z pozycji środka, mogę poznać moje zalety. Dziś 
dokonam wyboru, czy chcę walczyć mieczem, czy miłością. Od dziś 
żyję świadomie, patrząc oczami środka. Z pomocą siły miłości 
bezboleśnie opuszczam stare karmiczne światy .

6
dzień

KIN 33 – Czerwony Rezonansowy Wędrowiec

Dziś mam wyjątkową sposobność by poznać smak wolności Taka 
szansa nie zdarza się często Dziś zastanowię się za czym w życiu 
gonię czego najbardziej pragnę za czym podświadomie tęsknię i jak 
mogę to osiągnąć Dziś robię sobie odpoczynek zbieram siły i 
wybieram jeden kierunek Dziś nie zdezerteruję przed tym, co 
nieznane, lecz odważę się poznać nowe obszary

7
dzień

KIN 34 – Biały Galaktyczny Mag 

Same dobre zamiary i praca w pocie czoła nie wystarczą do 
osiągnięcia celu. Dziś oderwę się od zewnętrznych uzależnień 
blokad mentalnych i wszystkich materialnych ograniczeń. Dziś 

8
dzień



sięgnę po instrumenty takie jak wiara ufność i miłość. Dziś 
wykorzystam inne prawa niż ziemskie do uzdrowienia 
niekorzystnych procesów wżyciu.

KIN 35 – Niebieski Solarny Orzeł 

Dziś budzę wiarę w siebie przystępuję ochoczo do pracy i biorę 
pełną odpowiedzialność za to, co czynię. Dziś nie skryję się za 
plecami innych nie zasłonię cudzą legitymacją i nie znajdę winnych, 
którzy byliby odpowiedzialni za niepowodzenia w moim życiu. 
Jeżeli będę zaprzeczać prawdzie, zaczną mnożyć się problemy. Dziś 
ja sam jestem sobie sterem i żeglarzem.

9
dzień

KIN 36 – Żółty Planetarny Wojownik 

Włączając do działań obie półkule mózgu przestępuję dziś następny 
szczebel na drodze uszlachetniania i przemian. Dziś wyklaruje się 
nowy kierunek współpracy pomiędzy mną a otoczeniem. Przestaję 
się bać i słucham głosu intuicji. Odrzucam każdą formę lęku i każdą 
wątpliwość. Powaga sytuacji nie zrobi dziś na mnie wrażenia, lecz 
pokaże co jest do zrobienia w moim otoczeniu.

10
dzień

KIN 37 – Czerwona Spektralna Ziemia

Dziś jestem gotów wymazać ze starych programów mój własny 
niechlubny udział Dziś porządkuję otoczenie i usuwam odpady 
zatruwające nie tylko moje życie, ale całe środowisko Dziś 
wymazuję ze świata astralnego tchórzliwe myslokształty, które sam 
stworzyłem Dziś wchodzę we współbrzmienie z naturą i nie 
wyrządzę krzywdy żadnemu ziemskiemu stworzeniu

11
dzień

KIN 38 – Białe Krystaliczne Zwierciadło 

Dziś mam możliwość ujrzenia siebie we wszystkich swoich 
odbiciach i poznania ciemnych stron charakteru. Dziś widzę siebie 
bez żadnego upiększania – bez retuszu, bez makijażu, bez mydlenia 
oczu. Dziś prześwietlona zostanie każda moja mysi i ogólne tło pola 
myśli. Dziś robię remanent w samoświadomości.

12
dzień

KIN 39 – Niebieski Kosmiczny Wicher 

Moje pomysły twórcze wciąż czekają na urzeczywistnienie. Mogę 
wdrożyć je do życia dopiero wtedy kiedy rozwiążę to, co STARE i 
zrobię miejsce na to, co NOWE. Czując silny pęd ku odnowie, 
dokonuję dziś wielu zmian w polu myśli i w sposobie bycia. Moje 
myśli i słowa są kluczem do uzdrowienia ciała i odmiany mojego 
losu.

13



 

4.
FALA

SŁOŃCA
KIN 40-52

17 LIPCA 2002 do 29 LIPCA 2002
3 KWIETNIA 2003 do 15 KWIETNIA 2003
19 GRUDNIA 2003 do 31 GRUDNIA 2003
5 WRZEŚNIA 2004 do 17 WRZEŚNIA 2004
23 MAJA 2005 do 4 CZERWCA 2005
7 LUTEGO 2006 do 19 LUTEGO 2006
25 PAŹDZIERNIKA 2006 do 6 LISTOPADA 2006
12 LIPCA 2007 do 24 LIPCA 2007

Fala Słońca   wnosi we wszystkie sfery twojego życia Świadomość Chrystusowa i bezwarunkowa   
miłość. DZIESIĄTY dzień nakazuje, abyś zwrócił uwagę na knowania swojego Ego, jeżeli chcesz 
nauczyć się kochać i przebaczać. DWUNASTY dzień podpowiada, abyś rozprawił się ze swoja 
skłonnością do zranień i nie doszukiwał się we wszystkim podstępu. TRZYNASTY dzień 
informuje, że z pomocą siły wolnej woli możesz bezboleśnie rozwiązać każdy problem, załagodzić 
każdy spór i każdy konflikt. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w 
Fali Słońca albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Słońca.
Gdy ustalisz osobiste powiązania w sieci pulsarów wielowymiarowych, dowiesz się, które pozycje 
w Fali Słońca są dla ciebie wyjątkowo ważne. To, że dwa lub trzy dni w fali zasługują na 
szczególną uwagę, jest ci już wiadomo. Pozwól więc wzbogacić się o informacje zawarte w ich 
mądrości, świadomie wychodząc im naprzeciw. Pozwól też innym dniom stanąć do osobistego 
raportu. Fala Słońca już sama w sobie jest wielkim wydarzeniem. Zidentyfikuj osobisty rezonans z 
jej Energią, ponieważ będzie on jednocześnie wyrazem stopnia dojrzałości twojego duchowego 
"JA" na Ziemi.

Komunikacja z programami CZASU w Fali Słońca jest twoją indywidualną czasopodróżą w TU-I-
TERAZ. Jeżeli nie stracisz z oczu indywidualnego rytmu w kalendarzu osobistym, to sposób 
oddziaływania fal na ciebie wyjaśni ci ważne kwestie i uświadomi, jak rozwijają się wydarzenia 
wewnątrz trzynastu miesięcy.

Fala Słońca jest wyjątkowo gorącą Energią o specyficznej sile oddziaływania. Przyspiesza 
nadejście potopu – zalania nas Świadomością Chrystusową, dlatego musi być tutaj gorąco. Ognista 
Energia Źródła jest już w drodze! Ziemia zostanie oczyszczona przez OGIEŃ – Ogień Miłości 
Źródła. Ale uwaga: słowo OCZYSZCZONA wypowiadaj bardzo świadomie. Nie oznacza ono 
bowiem, że Ziemia zostanie zniszczona czy spalona! Jest tu tylko mowa o oczyszczeniu 
duchowym!

Rozmaici trenerzy-stwórcy spróbują wykorzystać ten moment, aby ponownie zarzucić na ciebie 
sidła strachu. Śmiej się im w oczy! Daj im odczuć, że już uodporniłeś się na wszystkie stare 
sztuczki, a nowych nie masz zamiaru poznawać.



pulsary wielowymiarowe 

Fala Słońca jest ostatnią falą w Czerwonym Zamku Przeznaczenia, któremu patronuje pieczęć 
Żółtego Ziarna. Wszystko, co się w niej wydarzy, będzie rzutować na twoje gwiezdne nasionko i 
nową roślinkę, która niebawem z niego wykiełkuje. Ponieważ Fala Słońca przygotowuje grunt pod 
zasiew, jest zrozumiałe, że także twoje pole włączone jest w proces oczyszczania. Energie dnia 
mogą uwidocznić ci wiele cieni. W takich sytuacjach nie wpadaj w panikę, ponieważ będą to 
jedynie cienie, które od dziesięcioleci skrywały się za twoimi plecami, a teraz, przed odejściem, 
chcą się jedynie pożegnać. Pozwól im powiedzieć "do widzenia" i przetnij łączące was więzy. Masz 
teraz przed sobą coś nowego – twoje Spirytualne "JA" szykuje się już do powrotu i musisz 
przygotować tron na jego przyjście. Po co więc zaprzątać sobie głowę starym kramem. Spróbuj 
uwolnić się właśnie teraz od ostatnich iluzji i cieni. Niewykluczone, że będzie to dość przykre, a 
nawet bolesne.

FALA 4 AHAU – Fala SŁOŃCA – Siła Bezinteresownej Miłości
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby przebaczyć.

KIN 40 – Żółte Magnetyczne Słońce 

Słońce świecące od rana w moim wnętrzu zachęca mnie do działań i 
rozpala we mnie nowe siły. Dziś uwalniam się od fałszywych 
oczekiwań i przestaję kochać tylko za coś. Dziś zastanowię się, komu 
i co powinienem przebaczyć, aby zapanowała między nami zgoda. 
Moim solarnym logo jest dziś miłość.

1
dzień

KIN 41 – Czerwony Biegunowy Smok

Dziś zaczynam wszystko od nowa. Robię przegląd wydarzeń, badam 
sytuację w domu, w pracy, w rodzinie i ufam naturalnemu biegowi 
życia. Dziś uczę się poświęcać dla kogoś i doceniam poświęcenie 
innych. Branie i dawanie jest naturalną koleją rzeczy. W wymianie 
leży klucz do dobrobytu i dokonywania cudów wżyciu codziennym.

2
dzień

KIN 42 – Biały Elektryczny Wiatr 

Dziś uczę się podejmowania dialogu i wymiany doświadczeń z 

3
dzień



ludźmi. Dziś przenika mnie duch śmiałości, przełamuję więc 
wewnętrzne opory i wychodzę ludziom naprzeciw. Dziś wnoszę 
ducha pojednania do życia i wiem, do których drzwi powinienem 
zapukać jako pierwszych.

KIN 43 – Niebieska Samoistna Noc 

Przez kanały snów i intuicji spływa na mnie cała mądrość 
Wszechświata. Stąd czerpię dzisiaj pomysły na życie. Teraz wiem. 
jak zaspokoić swoje braki i jak podzielić się tą wiedzą z innymi. Dziś 
wyśnię nową rzeczywistość, spojrzę na życie z innej perspektywy i 
bez cienia strachu przyjmę nowe wyzwania. Dziś chcę wiele wokół 
siebie zmienić.

4
dzień

KIN 44 – Żółte Wiodące Ziarno 

Tylko to, co zakwitnie, może wydać w przyszłości owoce. Dziś 
dostaję od życia wskazówki, jak pielęgnować moje gwiezdne ziarno. 
Dziś zobaczę, jak wzmocnić fundamenty wiary i jak wyrazić na 
zewnątrz swoje zdolności i piękno wewnętrzne. Dziś nie oczekuję 
niczego od innych, lecz sam zabieram się do pracy. Tylko tak poznam 
s woja prawdziwą wartość i wyzbędę się wszystkich kompleksów.

5
dzień

KIN 45 – Czerwony Rytmiczny Wąż

Dziś dokonuję selekcji i zaczynam działać według planu. Odrzucam 
wygórowane ambicje, dumę i fałszywy upór, aby nie przeciążać ciała 
i nie nadwerężać siły życiowej. Dziś wygładzam drogę do celu. 
Kiedy zaakceptuję siebie takim, jaki jestem, będę mógł pokochać i 
zaakceptować innych.

6
dzień

KIN 46 – Biały Rezonansowy Łącznik 

W polu dzisiejszych sił puszczam wolno.... (wymień kogo lub co). 
Dziś odcinam się od "zwierzęcych" popędów i przybliżam się do 
moich boskich zalet. Dziś uwalniam się od ciężaru przeszłości, bo 
tylko tak przełamię bariery w stosunkach międzyludzkich. Dziś 
dostaję potężne wsparcie z góry. Jestem wdzięczny losowi i ludziom 
za ich pomoc.

7
dzień

KIN 47 – Niebieska Galaktyczna Ręka 

Dziś rozpiera mnie wola działania. Proces uzdrowienia ma wreszcie 
wewnętrzną logikę. Dziś dostrzegam nowe kierunki i nowe 
drogowskazy; rozpoznaję też luki i defekty w polu moich myśli. 
Napięcia, porażki i stresujące sytuacje pokazują mi dziedziny, które 
powinienem uzdrowić jako pierwsze.

8
dzień

KIN 48 – Żółta Solarna Gwiazda 9
dzień



Dziś dokonuje się przełom w moim sposobie patrzenia na ludzi. Dziś 
wykażę dużo dyplomacji i dużo cierpliwości dla bliskich. Podążając 
za swoim przeznaczeniem, ucieleśniam mistrzostwo i mądrość. Idąc 
za impulsem serca, pukam dziś do drzwi wrogów. Jestem tu, aby 
nauczyć się kochać i przebaczać.

KIN 49 – Czerwony Planetarny Księżyc

Chrystusowe SŁOŃCE zasila mnie dziś swą energią. Erupcje i 
trzęsienia, jakie dziś zarejestruję, pokazami, na co powinienem 
zwrócić szczególną uwagę. Dziś dostrzegam knowania mojego Ego i 
impulsy mojej wyższej, spirytualnej części. Dziś widzę, czego 
dokonałem w ciągu dziesięciu dni fali.

10
dzień

KIN 50 – Biały Spektralny Pies 

Dziś pozwalam zmartwychwstać sile serca. Robię generalne porządki 
w polu uczuć i uwalniam się od przekonań narzucanych mi od 
urodzenia. W tym sektorze zdeponowane są pola zakłóceń. Dziś mam 
wyjątkową okazję, aby niczym saper rozminować niebezpieczne 
pola. Dziś dostaję od losu szansę wyeliminowania cieni 
zaburzających moje zmysły. Dziś ogłaszam upadłość wszystkich 
przesądów, zabobonów, starych norm i skostniałych zasad. Dziś 
ujawni się stan mojej odporności psychicznej.

11
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KIN 51 – Niebieska Krystaliczna Małpa 

Oczyszczone pola uczuć i myśli stwarzają optymalne warunki do 
wypróbowania nowych trendów. Dziś stawiam na komunikatywność. 
Nie boję się, że kogoś urażę i sam nie będę skłonny do urazy. Choć 
mówienie prawdy w oczy boli, zawsze jednak zmierza ku 
pojednaniu. MIŁOŚĆ jest najsilniejszą magią w życiu. Dziś staję się 
szamanem, który zdejmuje wszystkie uroki i klątwy. Dziś znajduję 
receptę na szczęście. Z lekkością odrzucam to, co się przeżyło i 
niczego nie żałuję.

12
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KIN 52 – Żółty Kosmiczny Człowiek 

Moje człowieczeństwo wyraża się w rym, co myślę, mówię i czynię. 
Dziś robię użytek z prawa wolnej woli. Otwarte wyrażanie woli jest 
wyzwaniem numer jeden. Dziś przygarniam do siebie moje Ego i 
przedstawiam je mojej świadomości. Wola nasycona Światłem 
Chrystusowym wie, jak zresocjalizować krnąbrne Ego. Dziś nie 
kieruję się złością, lecz mądrością. Dopiero kiedy przebaczę sobie, 
zdołam przebaczyć innym. Wszyscy jesteśmy dziećmi SŁOŃCA! 
Nikt nie jest lepszy ani gorszy!

13
dzień



 

5.
FALA

WĘDROWCA
KIN 53-65

30 LIPCA 2002 do 11 SIERPNIA 2002
16 KWIETNIA 2003 do 28 KWIETNIA 2003
1 STYCZNIA 2004 do 13 STYCZNIA 2004
18 WRZEŚNIA 2004 do 30 WRZEŚNIA 2004
5 CZERWCA 2005 do 17 CZERWCA 2005
20 LUTEGO 2006 do 4 MARCA 2006
7 LISTOPADA 2006 do 19 LISTOPADA 2006
25 LIPCA 2007 do 6 SIERPNIA 2007

Fala Wędrowca   niesie wolność i niezależność. DZIESIĄTY dzień podpowiada, że z pomocą siły   
ducha możesz uwolnić się od przywiązania do materii. DWUNASTY dzień pokazuje, że chcąc 
znaleźć sens życia, musisz najpierw uporządkować swoje myśli. TRZYNASTY dzień objawia ci. 
jak ważne jest twoje ciało fizyczne i każe przyjrzeć się z bliska dolegliwościom i kompleksom, aby 
poznać ich wymowę. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w Fali  
Wędrowca albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Wędrowca.
Osobiste spostrzeżenia dokonane w Fali Wędrowca należy porównać z mądrością dwóch lub trzech 
pieczęci rodziny solarnej. Same tylko linearnie określone lata życia mogą pospieszyć z pomocą w 
rozszyfrowaniu tego, czego doświadczyłeś w ciągu ostatnich 13 dni. Całość fali wskazuje ci klucz 
do rozszerzenia horyzontów pojmowania.

Problemy, które wyłaniają się w tej fali, podpowiadają, że ty sam blokujesz swój potencjał. Twoja 
świadomość czepia się ograniczeń, obojętnie czy manifestują się one duchowo, ideologicznie czy 
materialnie. Nie zapominaj, że nawet powszechne wzorce religijne są czysto osobistą ideologią! 
Także moralne i społeczne zobowiązania wobec rodziców, dzieci, przyjaciół, które rzekomo cię nie 
ograniczają pokazują tutaj swoje kolce. Dotychczasowe inkarnacje uczyniły wielu z nas mistrzami 
samo ograniczeń. Miej odwagę przyjrzeć się sobie. Strach jest fundamentem starych programów. 
Dojrzała świadomość nie uznaje murów więziennych, a przede wszystkim tych, które zostały 
wzniesione przez obce Ego.

 
pulsary wielowymiarowe 

Przejęcie odpowiedzialności za siebie i swoje czyny oznacza, że nikt nie może ukrywać się za 
imieniem drugiego, zasłaniać legitymacją władzy, wspierać autorytetami, by w ten sposób 
usprawiedliwiać swoje działania. Wszystko, co czynisz, jest twoje własne! Nie ma winnych na 
zewnątrz! Jesteś tylko TY! Czerwony Wędrowiec wzywa cię, abyś swobodnie szedł po linie 



CZASU – bez rozpinania pomocniczych sieci. Idź przez życie z ufnością i nie pozwól leżeć 
odłogiem polom świetlanym i marnować się twoim talentom. Śmiało przekraczaj poza "dozwolone" 
horyzonty trójwymiarowych ograniczeń. Uchwyć głębsze powiązania, ponieważ za nimi skrywa się 
sens twojego życia. Twoje doświadczenia z Falą Wędrowca odnoszą się do TERAZ. Pytają cię: czy 
jesteś gotów iść dalej – w wyższe wymiary Bytu, czy też wolisz pozostać na starym 
trójwymiarowym grzęzawisku?

FALA 5 BEN – Fala WĘDROWCA – Siła Wolności
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby stać się wolnym człowiekiem.

KIN 53 – Czerwony Magnetyczny Wędrowiec

Dziś znajduję drogę wyjścia z codziennej szarości Celem mojego 
życia jest wolność Dziś odrywam się od tradycji i przymusów 
ideologicznych, religijnych, towarzyskich Dziś nie realizuję cudzych 
programów, lecz wprowadzam w życie własne pomysły Dziś 
szukam nowych możliwości, aby nie powielać błędów przeszłości 
Dziś nie licząsię żadne autorytety.

1
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KIN 54 – Biały Biegunowy Mag 

Dziś zaczynam kierować się prawami, które umożliwią mi 
oderwanie się od ograniczeń materialnych. Dziś zbuduję nową 
rzeczywistość, opartą na sile serca i sile ducha. Odsuwam na bok 
rozum i oczami duszy przenikam subtelną głębię Bytu. Dziś uczę się 
inaczej poruszać w świecie niesprawiedliwości, zaprzeczeń i napięć. 
Dziś stawiam w centrum serce. Nikt i nic nie ma władzy nad 
ludzkim sercem.

2
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KIN 55 – Niebieski Elektryczny Orzeł 

Dziś zmieniam kierunek biegu i przejmuję pełną odpowiedzialność 
za siebie. Dziś zaufam moim snom i wizjom. Dzięki nim odnajdę 
spokój wewnętrzny i poczuję się niezależny. Dziś nie ulegnę presji 
partnera, rodziców, męża, żony, dzieci, lecz samodzielnie podejmę 
decyzję mającą wpływ na moje dalsze życie. Dziś będę bronić 
swoich racji i odważę się powiedzieć NIE, STOP, KONIEC!

3
dzień

KIN 56 – Żółty Samoistny Wojownik 

Dziś wzmacniam fundament życiowy, odrzucam uległość, obawy i 
narzucone mi przekonania. Droga ku wolności jest czasami 
wyboista, a nawet – przy zbytniej brawurze – niebezpieczna. Dziś 
bez strachu mówię o swoich planach. Aby nie ulec pokusom, 
bezgranicznie zaufam dziś mojej mistycznej inteligencji. Dziś 
poznam moje słabe punkty i pozostanę nieprzekupny. Nie chcę być 
chorągiewką na wietrze.

4
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KIN 57 – Czerwona Wiodąca Ziemia

Dziś robię długi spacer i wchodzę w kontakt z naturą, zsyłającą mi 
natchnienie i poczucie odprężenia Dziś nikt nie zaburzy mojego 

5
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spokoju ani ja nie wprowadzę zamętu do życia innych. Dziś nie będę 
konfliktowy, nie wyciągnę pochopnych wniosków, nie będę się 
upierać. Cóż, ja też mogę się mylić.

KIN 58 – Białe Rytmiczne Zwierciadło 

Dziś przekonam się, czy wybrałem właściwą drogę do wolności czy 
fałszywą. Jeżeli nauczę się wczuwać w położenie innych i patrzeć na 
siebie oczami wrogów, poznam obiektywną prawdę i znajdę 
niewidzialny, magiczny kompas. Dziś zbieram informacje o sobie, 
patrząc oczami innych.

6
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KIN 59 – Niebieski Rezonansowy Wicher 

Dziś zregeneruję moje zwiotczałe ciało, wzmocnię nerwy, 
zreformuję chwiejne myśli. Dziś może pojawić się strach, ze kogoś 
lub coś stracę. Rozterki, męki duchowe, depresje chcą pobudzić 
mnie do zmiany poglądów. Dziś nie zaskoczą mnie żadne sytuacje, 
nawet te, które postawią świat na głowie. Dziś nie pozwolę mnożyć 
się wątpliwościom, lecz świadomie uporządkuję świat zmysłów.

7
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KIN 60 – Żółte Galaktyczne Słońce 

Dziś OGIEŃ Miłości przenika moją świadomość i wypala w niej to 
wszystko, co wzbudza obawy. Dziś rozstrzygnie się wiele spraw. 
Dziś znajdę wyjście z każdej opresji. Zdając się na miłość, doznam 
wiele ciepła od ludzi. Dziś podzielę się wiedzą z innymi i nie będę 
doszukiwać się różnic pomiędzy mną a ludźmi. Jesteśmy równi i 
wolni. Wszyscy mamy jednakowe prawo do szczęścia. Dziś cieszę 
się z sukcesów partnera i nikomu niczego nie zazdroszczę.

8
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KIN 61 – Czerwony Solarny Smok

Dziś czerpię siłę i natchnienie ze Źródła, któremu bezgranicznie 
ufam. Mam wielki zapał do pracy Dziś urzeczywistnię swoje ciche 
zamiary Dziś otoczę matczynym ciepłem każdącierpiącąosobę, ale 
nie dam się uwikłać w żaden konflikt. Spokojnie przetrwam 
wszystkie trudne chwile i nie pozwolę, aby zrodził się chaos Dziś 
zachowam umiar, nie przyjmę postawy macho ani nie stanę się 
żałosnym EGO.

9
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KIN 62 – Biały Planetarny Wiatr 

Dziś wszystko może się wydarzyć. Dziś robię właściwy użytek z 
tego, co zdobyłem w życiu. Nie dzielę niczego na lepsze i gorsze, 
lecz zachowuję neutralną postawę. Dziś dowiem się, czy jestem 
wolnym człowiekiem, czy też niewolnikiem tego, co typowo 
ziemskie (pieniądz, wykształcenie, stanowisko). Dziś poznam swoje 
kompleksy i nie zrzucę winy na innych (dzieci, rodziców, partnera, 
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szefa).

KIN 63 – Niebieska Spektralna Noc 

Dziś oczyszczam pola astralne, w których zgromadziłem wiele 
szkodliwych odpadów Jest to balast, który zawadza mi na drodze w 
niezależność. To, czego najbardziej się boję po nocach, to moje 
własne myślokształty, które sam kiedyś nieświadomie stworzyłem 
Dziś przestaję wierzyć w zło, diabła i pecha Jestem gotów poznać 
nowe prądy, aby uzdrowić kanały wyobraźni, snu i idei twórczych.

11
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KIN 64 – Żółte Krystaliczne Ziarno 

Dziś zmieniam swoje myśli i sposób rozumowania. Dopóki nie 
poczuję się wolny i niezależny w swoim wnętrzu, dopóty nic nie 
zmienię na trwałe, lecz nadal będę skazany na udrękę. Wolność jest 
aktem dojrzałości życiowej Tylko dojrzałych ceni środowisko Dziś 
uwalniam się od przesadnych zabezpieczeń.

12
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KIN 65 – Czerwony Kosmiczny Wąż

Dobre samopoczucie idzie w parze z wolnością. Tam, gdzie brakuje 
swobody, zanika radość życia i zaczyna szwankować zdrowie. Dziś 
przyjrzę się dolegliwościom i rozpoznam, czy nie blokują mnie 
czasem kompleksy (układ oddechowy), czy nie mogę czegoś 
przetrawić (żołądek, jelita), czy nie dźwigam zbędnych ciężarów 
(plecy) i czy nie dominuje nade mną Ego (kolana).

13
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6.
FALA

ŁĄCZNIKA
KIN 66-78

12 SIERPNIA 2002 do 24 SIERPNIA 2002
29 KWIETNIA 2003 do 11 MAJA 2003
14 STYCZNIA 2004 do 26 STYCZNIA 2004
1 PAŹDZIERNIKA 2004 do 13 PAŹDZIERNIKA 2004
18 CZERWCA 2005 do 30 CZERWCA 2005
5 MARCA 2006 do 17 MARCA 2006
20 LISTOPADA 2006 do 2 GRUDNIA 2006
7 SIERPNIA 2007 do 19 SIERPNIA 2007

Fala Łącznika   pomaga zrównoważyć bieg życia, usuwając z drogi to. co stało się reliktem   
przeszłości, a co wciąż zakłóca ci spokój. DZIESIĄTY dzień podpowiada, abyś wyzbył się strachu i 
sam decydował o swym losie. DWUNASTY dzień pokazuje, że nie ma winnych na zewnątrz: tv 
wnosisz harmonię do świata, w którym żyjesz. TRZYNASTY dzień objawia słabości, nad którymi 
powinieneś popracować, a do których nie chcesz się przyznać. Powyższy program wyznacza ramy 
przeznaczenia osób urodzonych w Fali Łącznika albo ramy programu roku, jeżeli Kin roku 
osobistego należy do Fali Łącznika.
Fala Białego Łącznika testuje poziom wibracji w polu twojego życia, odpowiada za zgodność 
informacji, na bieżąco sprawdza współbrzmienie pomiędzy tym, co myślisz, a co mówisz. Przyjrzyj 
się swoim odczuciom i "przypadkowym" spotkaniom z ludźmi właśnie od tej strony – od strony 
czystości myśli i szczerości zamierzeń. Nie cudzych, lecz swoich własnych!



 
pulsary wielowymiarowe 

Trzecim portalem jest Krystaliczna Czerwona Ziemia (ton 121 W tym dniu specyficznie 
podwyższana jest wibracja planety. Czerwona Ziemia niesie ze sobą wiele informacji dotyczących 
programu uzdrowienia, z którym, chcesz czy nie, jesteś bezpośrednio powiązany, jak długo stąpasz 
po Ziemi, Tego dnia masz bezpośredni wgląd w Kronikę Akaszy (księga wcieleń na Ziemi). Możesz 
więc prześwietlić swój indywidualny związek z CAŁOŚCIĄ. Otwarty portal podwyższa bowiem 
zdolność rozpoznawania wielu powiązań. Z tego względu Fala Łącznika odgrywa wyjątkową rolę 
w TZOLKIN. Z jednej strony jest silą pomagającą zrównoważyć ciężary, z drugiej, umożliwiając za 
sprawą portali wgląd we wnętrze, objawia ci twoją rolę na Ziemi. W dwunastym dniu powinieneś 
się zastanowić, czy w twoim najbliższym otoczeniu zainicjowany został proces odrywania się od 
przeszłości; czy wyjaśniła się jakaś skomplikowana sprawa; czy zamanifestowało się coś nowego i 
czy wiesz już, co powinieneś puścić, aby urzeczywistnić na Ziemi swój świetlany kod?

Nie zapomnij ustalić osobistego związku z falą dwie lub trzy pieczęcie twojej rodziny solarnej).  
Dzięki sieci pulsarów wielowymiarowych możesz tutaj odkryć wiele żarzących się jeszcze ognisk 
oraz ustalić najbardziej newralgiczne punkty w twoim życiu.

FALA 6 CIMI – Fala ŁĄCZNIKA – Siła Przemian
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby oderwać się od przeszłości.

KIN 66 – Biały Magnetyczny Łącznik 

Konserwatyzm duchowy jest największą przeszkodą na drodze 
przemian. Bardzo często muszę zostać przyciśnięty do muru, aby 
pozbyć się czegoś starego i zrobić krok do przodu. Od dziś uczę się 
dobrowolnie usuwać to, co się przeżyło i bez żalu puszczać 
przeszłość. Wiem, że czeka mnie ciężka praca. Najpierw usunę z 
domu wszystkie zbędne rzeczy, przywołujące przykre wspomnienia.

1
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KIN 67 – Niebieska Biegunowa Ręka 

Dzięki zdobytej wiedzy stworzę stabilną bazę dla zaprowadzenia 
ładu w życiu. Dziś liczą się konkretne czyny, a nie dobre zamiary. 
Dziś robię wielki przegląd i segreguję sprawy według tego, co wiem, 
co rozumiem, z czym się nie zgadzam. W ten sposób rozpoznam, 
gdzie skrywają się największe pola napięć i co spędza mi sen z 
powiek Najpierw uzdrowię swoje chore myśli i zakończę polemikę 

2
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duchową.

KIN 68 – Żółta Elektryczna Gwiazda 

Wrodzony pociąg do piękna tak długo będzie drążyć moje zmysły, 
aż zdecyduję się wyrzucić z serca stare żale, urazy, przykre 
wspomnienia Dziś odczuwam tęsknotę za doskonałością oraz 
harmonią w życiu towarzyskim i związku partnerskim. 
Dysharmonia, osądzanie ludzi, wartościowanie wydarzeń nie wróżą 
lepszego jutra. Dziś przełamię samotność, poszukam bratniej duszy i 
przestanę rozmawiać sam ze sobą.

3
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KIN 69 – Czerwony Samoistny Księżyc

Dziś zmieniam podejście do ludzi i dotychczasowy styl życia 
Zrzucam wszystkie maski, odchodzę od utartych poglądów i 
szablonowego myślenia. Dziś idę na całość Wszystko, co stare, 
rzucam w nurt rzeki życia i czekam cierpliwie, by naturalny żywioł 
pomógł mi przełamaćzatory mentalne.

4
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KIN 70 – Biały Wiodący Pies 

Miłość potrafi przemienić bolesne cięcia w znośne doświadczenia – 
pod warunkiem że potrafię kochać. Każdemu pożegnaniu, każdej 
stracie i każdej rozłące towarzyszy ból, bunt i opór wewnętrzny. 
Każdej zmianie, tak jak śmierci, towarzyszy cicha żałoba. Dziś, 
zamiast czekać z założonymi rękami na nadejście bólu, zaczynam 
sam uśmiercać przykre doświadczenia, uzdrawiając od podstaw ich 
przyczyny. Dopiero dziś pojąłem sens bólu.

5
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KIN 71 – Niebieska Rytmiczna Małpa 

Każdy przełom wywołuje wiele napięć, wzbudza strach, 
wątpliwości, obawy. Dziś zachowam pogodę ducha i z humorem 
poddam się fazie przebudowy. Dziś nie dam się wciągnąć w żadne 
intrygi ani w podstępne knowania. Dziś, zamiast płakać, będę się 
śmiać. Zakładam strój klauna i tak idę przez życie. Jest to najlepsza 
recepta na przetrwanie każdego kryzysu.

6
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KIN 72 – Żółty Rezonansowy Człowiek 

Dziś mnożą się zbiegi okoliczności. Napięte sytuacje zmuszają mnie 
do sprecyzowania mojej postawy i podjęcia śmiałych decyzji. Dziś 
nie da się lawirować. Pozbycie się bagażu przeszłości oznacza 
reorganizację i nowy porządek. Siłą woli przekreślam ostatecznie 
przeszłość i zaczynam patrzeć przed siebie Czuję, jak nowy duch 
przenika moje ciało i zmysły.

7
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KIN 73 – Czerwony Galaktyczny Wędrowiec 8
dzień



Dziś nadaję nowy kształt mojemu sposobowi myślenia. 
Przezwyciężam blokady wewnętrzne, pragnienie izolacji, pokonuję 
zapory stworzone pod wpływem strachu Dziś katapultuję się na 
WOLNOŚĆ" Muszę jednak uważać, by pęd ku wolności nie 
przerodził się w fanatyczne lub rewolucyjne działanie. Nie będę 
powielać błędów przeszłości. Dziś chcę wnieść dożycia radość .

KIN 74 – Biały Solarny Mag 

Dziś moim drogowskazem jest serce. Siła serca pomaga mi znaleźć 
wyjście z impasu. Jeżeli wyłączę serce, zostanę sam na placu boju, 
wpadnę w pułapki Ego i poniosę straty. Dziś nie będę wyszukiwać 
tysięcy argumentów, by zagłuszyć głos sumienia. Dziś liczy się 
lojalność, a wspiera mnie mądrość serca.

9
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KIN 75 – Niebieski Planetarny Orzeł 

Dziś widzę, jak dalece jestem niezależny. To, czego dzisiaj 
dokonam, odzwierciedli moją wielkość. Dziś biorę pod lupę mój 
bojaźliwy, egocentryczny świat. Dziś staję się najwyższą instancją, a 
nie wykonawcą cudzych poleceń. Dziś nie ulegnę psychozie strachu 
o pozornie zagrożoną przyszłość.

10
dzień

KIN 76 – Żółty Spektralny Wojownik 

Dziś uwalniam się od cieni podejrzeń; rozdrabniam problemy na 
części i krok po kroku usuwam poszczególne elementy. Dziś 
wyleczę się ze strachu przed ..... , który wrył się w moją 
podświadomość i z urazy do ...... która obciąża moje myśli. Dziś 
robię rachunek sumienia i wybaczam sobie wszystkie błędy,

11
dzień

KIN 77 – Czerwona Krystaliczna Ziemia

Dziś widzę, jak osiągnąć stabilność i dotrzymać danych sobie 
obietnic. Dzisiejsze sytuacje pokazami, czego powinienem się 
wystrzegać, a co popierać Dziś zwracam uwagę na znaki 
zewnętrzne: na czerwone i zielone światło na drodze, i albo śmiało 
idę przed siebie, albo cierpliwie czekam.

12
dzień

KIN 78 – Białe Kosmiczne Zwierciadło

Dziś rozpoznam, co jest pożyteczne i właściwe życiu, a co 
niepotrzebnie bolesne Teraz wiem, czego nie chcę puścić, czego 
wciąż się czepiam, czego kurczowo trzymam. W życiu nie 
popełniłem żadnych grzechów, lecz podejmowałem liczne nieudane 
próby. Dziś zdaję egzamin dojrzałości, zmieniam stosunek do 
pieniądza i żegnam stare wartości Dziś wychodzę z zakłamania i 
przełamuję niechęć do ludzi

13
dzień



7.
FALA

WICHRU
KIN 79-91

25 SIERPNIA 2002 do 6 WRZEŚNIA 2002
12 MAJA 2003 do 24 MAJA 2003
27 STYCZNIA 2004 do 8 LUTEGO 2004
1 LIPCA 2005 do 13 LIPCA 2005
18 MARCA 2006 do 30 MARCA 2006
3 GRUDNIA 2006 do 15 GRUDNIA 2006
20 SIERPNIA 2007 do 1 WRZEŚNIA 2007
7 MAJA 2008 do 19 MAJA 2008

Fala Wichru   stawia wszystko pod znakiem zapytania i zachęca do dokonania wielu korzystnych   
zmian w życiu. DZIESIĄTY dzień objawia, jak ważny jest w twoim życiu ład i harmonia. 
DWUNASTY dzień pokazuje, czego może dokonać miłość i jak kontrolować emocje. 
TRZYNASTY dzień dobitnie podkreśla, że powinieneś podejść do życia z humorem, ponieważ 
powaga nie należy do twojego przeznaczenia. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia 
osób urodzonych w Fali Wichru oraz ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do 
Fali Wichru.
Ustal bezpośredni związek z falą (dwie lub trzy pieczęcie rodziny solarnej), a potem przyjrzyj się 
tym latom życia, które wplecione są w Falę Wichru. Pomoże ci w tym twoja galaktyczna metryka 
urodzenia (pole B). Zastanów się, które z impulsów dnia będą wnosić do gry uzdrawiające treści? 
Ponieważ siła transformacji pochodzi z Białego Zamku CZASU, powinieneś zwracać szczególną 
uwagę na detale, aby wyłowić wszystkie nieprecyzyjne cząstki.

Zatrzymaj się na dwunastym dniu z pieczęcią Białego Psa i spójrz wstecz na falę. Wczuj się jeszcze 
raz w konkretne przeżycia, a potem odpowiedz na następujące pytania:

Świadome podejście do życia będzie rozwijać się w tobie samoistnie. Stojąc niby na uboczu, nagle 
zaczniesz doświadczać mądrości poszczególnych dni fali jako jednej, zwartej całości, l tak, jak 
zachowałeś w pamięci ubiegły rok, tak samo odbieraj każdą fale, poczuj ją w całości.

Dwa galaktyczne portale nadają Fali Wichru specyficznego znaczenia. Są to: Czerwony Wąż 7 i 
Żółta Gwiazda 10. Podwojona w tym dniu Siła Węża nadaje wyjątkowego znaczenia wszystkim 
impulsom uzdrowienia w sferze cielesnej. Jej celem jest pobudzenie twojej osłabionej siły życia. 
Natomiast Żółtą Gwiazdę 10 cechuje ogromna siła wyrazu. Energia LAMAT, która nieco później 
wyznaczy program trzeciego zamku CZASU, ma za zadanie harmonizować wszystko, co tylko da 
się po ziemsku zharmonizować. Piękno i estetyka stają się tłem przeobrażającej Fali Wichru.  
Najkorzystniejszą perspektywą komunikacji z tą Energią CZASU jest świadome dopuszczenie sił 
transformacji aż do podstaw egzystencji.



pulsary wielowymiarowe 

Każde wyczerpanie fizyczne czy umysłowe, zmęczenie życiem, ospałość ducha, uczucie 
wewnętrznego wypalenia się – są polami poddawanymi w Fali Wichru procesowi regeneracji. 
Można tu doświadczyć niemal cudu. S//a CAUAC reaktywuje impulsy do przywrócenia pełnej 
witalności; jest katalizatorem w procesie przemian, odnowy, wzmocnienia stanu nerwów. W 
obecnych czasach dojdzie jeszcze jeden specyficznie transformujący element, który – przenikając 
naszą "ociężałość" – bardzo subtelnie przesunie nas w kierunku lżejszej materii. Będzie nim S//a 
ETERU.

FALA 7 CAUAC – Fala WICHRU – Siła Odnowy
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby zmienić nastawienie do życia.

KIN 79 – Niebieski Magnetyczny Wicher

Dziś przystępuję do rozwiązania tego co od dawna czeka na 
rozwiązanie Ja sam doprowadziłem do sytuacji w jakiej obecnie 
jestem i tylko ja mogę ją zmienić Dziś nie zrażą mnie niepowodzenia 
Wiem, ze proces odnowy może przebiegać dość burzliwie Dziś 
wszystko stoi pod znakiem zapytania

1
dzień

KIN 80 – Żółte Biegunowe Słońce

Dziś boski promień oświeca mojąswiadomosc i pomaga mi 
bezboleśnie odejść od tego co nie służy mojemu rozwojowi 
ŚWIATŁO i CIEŃ sąnormalnym zjawiskiem w życiu Świat 
sprzeczności pomaga mi opowiedzieć się po której stoję stronie Dziś 
ja sam interpretuję Chrystusowy program Nic nie jest mi narzucone z 
góry W życiu zawsze dostaję to, co sam wybiorę

2
dzień

KIN 81 – Czerwony Elektryczny Smok

Dziś zaufam wewnętrznemu głosowi i pokażę na co mnie stać Zdaję 
się na boskie prowadzenie, bo tylko tak ułatwię sobie życie Dziś 
zrobię właściwy użytek z tego, co wiem i co posiadam oraz 
przestanę komplikować sobie życie wygórowanymi ambicjami

3
dzień

KIN 82 – Biały Samoistny Wiatr

Dziś wynurza się duch uczciwości który przenika najdrobniejsze 
sprawy Dziś nieprawidłowości ujawnią się po to , abym wiedział, co 
muszę naprawie i jak pokierować swoim życiem Dziś objawi się 
walka i opór, zapał i zniechęcenie Dziś duch zmierzy się z materią 
Dziś nie posunę się za daleko, aby potem czegoś nie żałować Dziś 
jestem czujny i otwarty na mądrość podszeptu i ciche wskazówki 
serca

4
dzień

KIN 83 – Niebieska Wiodąca Noc

Wszystkie ograniczenia i braki rodzą się w mojej świadomości Dziś 
zmieniam kierunek myślenia i uzupełniam niedobory Przestaję bać 
się tego, co NIEZNANE Bogactwa nie należy szukać na zewnątrz, 

5
dzień



lecz w środku Dopiero wtedy spłynie na mnie dostatek – także 
materialny

KIN 84 – Żółte Rytmiczne Ziarno

Dziś budzę w sobie przyjazne uczucia do ludzi oraz przełamuję lody 
i zatory w komunikacji z otoczeniem Redukuję błędne wyobrażenia i 
uwalniam się od kompleksów Ja tez mam prawo do szczęścia, ale na 
szczęście trzeba zapracować Jak mam uwolnić się od biedy i pecha 
jeśli nic nie robię9 Dziś ani razu nie powiem Me darń rady' Nie 
mogę' Nie potrafię' To ja jestem kowalem własnego losu

6
dzień

KIN 85 – Czerwony Rezonansowy Wąż

Dziś zostaną wytrącone na powierzchnię wszystkie szkodliwe osady 
Dziś znajdą ujście wszystkie zatruwające mnie myśli Mój stan 
fizyczny odzwierciedla stan mojego ducha Wszystko, czego 
dokonuję, zależy od mojej siły Dziś kieruję się instynktem który 
podpowie mi jakzebracsiły

7
dzień

KIN 86 – Biały Galaktyczny Łącznik

Wszystko o co walczę żywi się moją energią Dziś zaprzestaję wałku 
godzę się z każdą zmianą Odrzucam przykre wspomnienia 
przełamuję śmiertelny strach, uwalniam się od ciężaru (wymień go) i 
z lekkością wyruszam w dalszą drogę Dziś nie zrażą mnie trudności 
– albo je rozwiążę albo wybiorę nową drogę Co dają mi kłótnie, 
procesy sądowe nieprzespane noce i walki wewnętrzne9 Mój 
przeciwnik śpi spokojnie, a ja zadręczam się i cierpię Dziś robię 
porządek w moich myślach'

8
dzień

KIN 87 – Niebieska Solarna Ręka

Dziś biorę odpowiedzialność za swój stan psychiczny i zaczynam 
zbierać siły Jak mogę czuć się rześki i zdrowy, jeśli karmię się 
goryczą i wciąż piję "truciznę1"? Każda dolegliwość na płaszczyźnie 
fizycznej, umysłowej i emocjonalnej objawia mi moje zaślepienie 
Dziś wyłonią się niezabliźnione rany, które trzeba pilnie uzdrowić 
Dziś opatrzę tez rany partnera i bliskich Dziś jestem doskonałym 
lekarzem

9
dzień

KIN 88 – Żółta Planetarna Gwiazda

Dziś widzę co doprowadziłem do współbrzmienia i jakie zażegnałem 
spory Jeśli cos pominąłem, zobaczę to na własne oczy lub poczuję na 
własnej skórze Dziś odrzucam samokrytykę i niskowartosciowanie 
swoich zasług oraz dodaję ducha innym Moje środowisko (rodzina, 
znajomi) pokaże mi, gdzie brakuje szczęścia i harmonii

10
dzień



KIN 89 – Czerwony Spektralny Księżyc

Dziś uwalniam się od wyrzutów sumienia i fałszywej pokory Nie 
dbamjuz o zaspokojenie ambicji EGO, lecz patrzę, co jest uczciwe i 
dobre dla ogółu Moja krew jest bankiem informacji Choroby krwi 
wskazują na brak koncepcji na życie anemia – na poczucie bycia 
złym postawę tak – ale niedocisnienie-nadefetyzm-ton/c nie da 
nadciśnienie – na brak chęci wyrwania się z dramatów 
emocjonalnych

11
dzień

KIN 90 – Biały Krystaliczny Pies

Tylko miłość zdolna jest dokonać pozytywnych zmian w życiu Dziś 
uzdrawiam urazy emocjonalne i przemieniam swoich wrogów w 
sprzymierzeńców duchowych Dziś obcy jest mi egoizm, zachłanność 
i zazdrość Ocieram łzy i zaczynam kochać Dziś podejmuję dialog z 
partnerem i odświeżam znajomości

12
dzień

KIN 91 – Niebieska Kosmiczna Małpa

Dziś odkrywam w sobie prostotę, lekkość i dziecinnąniewmnośc Nie 
dopatruję się knowań i podstępów, lecz ufam i jeszcze raz ufam Dziś 
nie obrażam się i nie jestem przewrażliwiony na punkcie własnej 
osoby Sam żartuję i pozwalam żartować innym Cieszę się z 
dokonanych postępów

13

 

8.
FALA

CZŁOWIEKA
KIN 92-104

7 WRZEŚNIA 2002 do 19 WRZEŚNIA 2002
25 MAJA 2003 do 6 CZERWCA 2003
9 LUTEGO 2004 do 21 LUTEGO 2004
27 PAŹDZIERNIKA 2004 do 8 LISTOPADA 2004
14 LIPCA 2005 do 26 LIPCA 2005
31 MARCA 2006 do 12 KWIETNIA 2006
16 GRUDNIA 2006 do 28 GRUDNIA 2006
2 WRZEŚNIA 2007 do 14 WRZEŚNIA 2007

Fala Człowieka   obdarowuje mądrością i siłą wolnej woli. DZIESIĄTY dzień podpowiada, abyś   
zaufał naturalnym procesom i nie robił niczego na siłę. DWUNASTY dzień pokazuje, że chcąc 
przezwyciężyć światy braków, musisz przełamać blokady mentalne i nauczyć się brać i dawać. 
TRZYNASTY dzień objawia, że życie robi z tobą tylko to. na co mu pozwolisz i że tak jak sam 
siebie cenisz, tak ceni ciebie twoje otoczenie. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia 
osób urodzonych w Fali Człowieka albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do 
Fali Człowieka.
Ustal osobisty związek z falą i pozwól jej swobodnie przepłynąć przez twoje życie. Zapisuj 
wydarzenia, które w jakiś sposób cię poruszą, zwłaszcza te zarejestrowane w pierwszych czterech 
dniach fali. Obserwuj wpływ impulsów Fali Człowieka na świat twoich odczuć. Przyjrzyj się im 
uważnie, ale niczego nie oceniaj. Pod koniec fali odszukaj osobisty pulsar wielowymiarowy, znajdź 
analogie pomiędzy obecnymi a minionymi wydarzeniami i spróbuj skorygować zaistniałe 



dysharmonie. Te dwie lub trzy pozycje są twoim prywatnym bankiem informacji. Dni te możesz 
odczuć jako ciężkie lub przytłaczające, niech cię to nie zaskoczy.

W ósmej fali domyka swoje wrota Biały Zamek CZASU-Zamek Oczyszczania i Uszlachetniania. W 
tym miejscu zaleca się zbudować połączenie z trzema wcześniej biegnącymi falami wewnątrz 
drugiego Zamku. Spójrz na minione 52 dni jak na całość i pozwól jeszcze raz przewinąć się temu 
blokowi w twoich myślach. Energia Wojownika – patronująca Białemu Zamkowi – przez 52 dni 
polerowała twoje gwiezdne ziarno, nie idąc na żaden kompromis. Okres ten pokaże ci, gdzie 
należało postawić kropkę nad "i", co najprawdopodobniej zostało w tym czasie zrobione. Ponieważ 
biała siła łatwo przeobraża się w bolesne doświadczenia, nie przywiązuj zbyt wielkiego znaczenia 
do przykrych odczuć w Białym Zamku.
Zastanów się, jaką naukę możesz wyciągnąć ze zbieranych przez 52 dni doświadczeń. Co zostało w 
tobie uzdrowione? Co stało się całkowicie jasne, a co tylko częściowo? Uzdrawiające Energie 
CZASU towarzyszą ci w każdym dniu, w każdej fali, w każdym Zamku i w całym 260-dniowym 
spinie (pełen obieg TZOLKIN). Każda jednostka wychodzi ci naprzeciw z tym, co sama posiada. 
To, co spostrzeżesz, będzie informacją adresowaną tylko do ciebie. Staraj się niczego nie oceniać. 
Wiedz, że każda przemiana wywołana przez siłę transformacji nie może przejść obok ciebie.

pulsary wielowymiarowe 

Ponieważ w Fali Człowieka w centrum uwagi znajduje się kwestia wolnej woli, suwerenności oraz 
odpowiedzialności za własne czyny – jest oczywiste, że dni te mogą postawić twój świat na głowie. 
To, co zostało w tobie stłumione, musi wyjść tutaj na światło dnia. "Dół" musi obrócić się w "górę".

Falę Żółtego Człowieka zasilają dwa portale. Czerwony Wędrowiec 2 rozbudowuje sieć dróg w 
nowe przestrzenie i nowe możliwości. Żółty Wojownik 5 – upoważniony przez "galaktyczne 
przedstawicielstwa" z kosmiczną dokładnością prześwietla wszystkie szczegóły, ocenia dokonane 
manifestacje, przerobione w CZASIE programy oraz ich odbicia na Ziemi.

FALA 8
EB – Fala CZŁOWIEKA – Siła Wolnej Woli

TERAZ jest najlepszy CZAS, aby przejąć odpowiedzialność za 
siebie.

KIN 92 – Żółty Magnetyczny Człowiek

Dziś trenuję siłę woli w świecie wyzwani pokus Dziś liczy się to, co 
czynię i to, co myślę, a nie to, co mówię Dziś konfrontuję moje Ego 
z intuicyjną świadomością Poszukując prawdy, natrafiam na wiele 

1
dzień



dylematów, które spróbuję dzisiaj wyjaśnić, nie przeceniając 
rozumu. Dziś nie zaciągnę nowych "długów".

KIN 93 – Czerwony Biegunowy Wędrowiec

Przestrzeń życiowa jest sceną, na której tworzę swoją rzeczywistość. 
Tu robię decydujące cięcia, tu stwarzam nowe wypaczenia. Nie 
jestem jednak sam na scenie, ze mną grają też inni – raz lepsi, raz 
gorsi aktorzy. Dziś odkryję, kto jest reżyserem. Czy nie marnuję 
czasem talentu, zamknięty w cudzym teatrze? Dziś zmierzę, jak 
przestronna jest moja scena życiowa Moje ciche zamiary zdecydują 
o moim jutrze.

2
dzień

KIN 94 – Biały Elektryczny Mag

Siła serca nie podlega prawom wymyślonym przez ludzi Im 
silniejsza jest moja wiara, tym pewniejsze jest moje jutro. Moje 
myśli krążą dziś wokół miłości, moja wola sprzężona jest z wolą 
serca Intencje serca mają potężną moc oddziaływania na przebieg 
wszystkich spraw w życiu, przyspieszają nadejście sukcesów Dziś 
rozjaśniam ciemności umysłu , wnosząc tam światło i miłość.

3
dzień

KIN 95 – Niebieski Samoistny Orzeł

Dziś odchodzę od wartościowania zjawisk i ludzi. Dziś ja 
zatwierdzam plany na przyszłość. Przyjmuję nowe wyzwania i 
mając przed oczami wizję celu, nie boję się podjąć ryzyka Dziś nikt 
niczego mi nie narzuci i ja nie zmuszę nikogo do bezwzględnego 
posłuszeństwa, milczenia lub przyklaskiwania moim racjom

4
dzień

KIN 96 – Żółty Wiodący Wojownik

Dziś siła inteligencji wydaje rozkazy mojemu ciału Zdaję się na 
wewnętrzne prowadzenie, które jest nieomylne Dziś bez lęku 
powołuję do bytu to, co sam uznam za właściwe. Przestaję być 
chorągiewką na wietrze i nie drżę jak osika. Nie pójdę na łatwiznę, 
nie skuszą mnie doraźne korzyści, nie ulegnę pokusom, lecz pójdę 
tam, dokąd skieruje mnie moja wola i gdzie nie będę marionetką.

5
dzień

KIN 97 – Czerwona Rytmiczna Ziemia

Dziś ważą się moje losy Moja wola jest wystawiana na próbę. Dziś 
określę więź z ludźmi, z naturą, z ojczyzną i zrewiduję postawę 
określaną jako symbol Kaina, której motto brzmi' Mieć więcej niż 
inni, bez względu na cenę Dziś zadbam o zdrowy kontakt z ludźmi i 
z całym otoczeniem. Dziś jestem jednocześnie nauczycielem i 
uczniem. Bez szemrania zbieram więc pochwały i nagany.

6
dzień

KIN 98 – Białe Rezonansowe Zwierciadło 7
dzień



Dziś budzę się w sali luster, gdzie spoglądają na mnie tysiące oczu. 2 
każdego kąta, miejsca i zaułka jestem bacznie obserwowany Bez 
zwierciadła nie ma nauki. Dzięki odbiciom zdobywam mądrość 
życiową Dziś rozwieją się iluzje, mrzonki, omamy Każdą informację 
przyjmuję dziś bez lamentowania i bez wartościowania Dziś 
przebaczam sobie i wszystkim moim odbiciom

KIN 99 – Niebieski Galaktyczny Wicher

Dziś ja sam reguluję procesem odnowy wewnętrznej i mam 
nieograniczone możliwości. Dziś przekształcam to, co mnie 
powstrzymuje w działaniach, w to, co mi wyjątkowo sprzyja. Dziś 
robię wszystko dobrowolnie, a nie pod przymusem, groźbą kary czy 
szantażu. Dziś ja sam przesądzam o swoim losie.

8
dzień

KIN 100 – Żółte Solarne Słońce

Dziś inspiruje mnie ALPHA i OMEGA. Dziś mówię prawdę i nie 
obrażam się za siowa prawdy. Dziś łączę to, co nieświadomie 
rozdzieliłem, naprawiam krzywdy i pomyłki i wyciągam rękę na 
zgodę, ale nie dlatego, że muszę lub że tak wypada, lecz dlatego, że 
chcę i dojrzałem do pojednania.

9
dzień

KIN 101 – Czerwony Planetarny Smok

Dziś widzę dzieło rnojej własnej nieprzymuszonej woli i skutki 
mojej samowoli. Dziś nie ucieknę przed tym, co sam stworzyłem, 
lecz będę gotów przygarnąć do siebie to, do czego wcześniej nie 
chciałem się przyznać. Każdy czyn poprzedza stwórcza myśl. Dziś 
zrozumiałem, że moje myśli mogą budować lub niszczyć.

10
dzień

KIN 102 – Biały Spektralny Wiatr

Moje pola duchowe są niesamowicie zaśmiecone negatywnymi 
myślami. Dziś neutralizuję to, co stało się bezużyteczne lub 
szkodliwe Dziś porządkuję pola chaotycznych myśli, jednoczę różne 
racje i scalam to, co rozproszone. Dziś wprowadzam nowego ducha 
do sfery zmysłów.

11
dzień

KIN 103 – Niebieska Krystaliczna Noc

Moje sny – płynące z płaszczyzny kosmicznej nocy – są kopalnią 
wiedzy o życiu. Dziś wnikam w głębsze warstwy świadomości i 
stamtąd czerpię informacje. Powiązanie z metafizyką utrzymuje się 
na płaszczyźnie świata snów Noc jest drogowskazem do 
przezwyciężenia braków fizycznych, ubóstwa duchowego i 
wszystkich skrajności życiowych.

12
dzień

KIN 104 – Żółte Kosmiczne Ziarno



Dziś przypatrzę się temu, co potrafię, co mnie interesuje i temu, co 
faktycznie w życiu robię . Zastanowię się, czy nie marnuję swojego 
talentu, goniąc za czymś, do czego się nie nadaję. Dziś wyruszam na 
podbój moich skarbów wewnętrznych. Pełnię szczęścia osiągnę 
dopiero wtedy, kiedy stanę się człowiekiem świadomym swej 
wartości Kiedy zacznę sam siebie cenić, doceni mnie również 
otoczenie. Dziś nie zadzieram nosa ani nie chowam głowy w piasek 
Dziś znajdę mój złoty środek.

 

9.
FALA
WĘŻA

KIN 105-117

20 WRZEŚNIA 2002 do 2 PAŹDZIERNIKA 2002
7 CZERWCA 2003 do 19 CZERWCA 2003
22 LUTEGO 2004 do 6 MARCA 2004
9 LISTOPADA 2004 do 21 LISTOPADA 2004
27 LIPCA 2005 do 8 SIERPNIA 2005
13 KWIETNIA 2006 do 25 KWIETNIA 2006
29 GRUDNIA 2007 do 10 STYCZNIA 2007
15 WRZEŚNIA 2007 do 27 WRZEŚNIA 2007

Fala Węża obdarowuje cię siła przeżycia i pokazuje, jak ważne jest twoje ciało. DZIESIĄTY dzień 
podpowiada, abyś kierował się sercem i nie przeceniał swojego rozumu. DWUNASTY dzień 
informuje cię, abyś wyzbył się strachu, połączył intuicję z rozumem i kierował się własną wolą. 
TRZYNASTY dzień przypomina, że nie jesteś sam na świecie – powinieneś więc odnosić się z 
szacunkiem nie tylko do własnego życia, ale do każdej formy życia na Ziemi. Powyższy program 
wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w Fali Węża albo ramy programu roku, jeżeli kin 
roku osobistego należy do Fali Węża.
Osobliwością Fali Węża jest to, że dziesięć z jej trzynastu pozycji ma galaktyczne portale. W tych 
dniach oddziaływają na Ziemię najwyższe siły z Kosmosu. Może się więc zdarzyć, że okres ten nie 
będzie dla ciebie przyjemny i zupełnie bezproblemowy.

Drugim kuriozum jest symbol CHICCHAN już sam w sobie, ponieważ odpowiada on za całokształt 
życia. Energia Czerwonego Węża, przechowując wierną kopię wzorca Galaktycznego Programu 
Uzdrowienia, pokazuje nam te elementy, które powinniśmy pilnie uleczyć, aby pasowały do 
świetlanego wzorca Całości. Praktycznie nie ma dziedziny, która nie lekceważyłaby wartości życia 
na Ziemi. To, czy spirytualne prawo szacunku dla wszelkiego życia na Ziemi lekceważone jest na 
skutek ludzkiej bezmyślności czy też przymusów zewnętrznych – jest sprawą drugorzędną. W 
naszym samowładnym polu karmicznym rozwinęliśmy różnorakie iluzje, upoważniające nas do 
niszczenia zwierzęcych form życia, kiedy tylko stawały się dla nas niewygodne. Legitymowaliśmy 
się także prawem do zabijania życia ludzkiego w czasie wojen. ZABIJANIE wnieśliśmy nawet do 
naszych kodeksów prawnych jako (legalny) środek przy wymierzaniu sprawiedliwości, W wielu 
państwach nadal obowiązuje kara śmierci, ale nawet tam, gdzie prawodawca zniósł tę niedorzeczną 
karę, w przeświadczeniu wielu ludzi uważana bywa za słuszną.

Patrząc na Falę Węża, określ swój stosunek do życia, ale nie tego na zewnątrz, lecz tego wewnątrz. 
To, na co położony jest nacisk w tej fali – to respekt i szacunek dla własnego życia. Spójrz realnie 
na siebie i odpowiedz krótko tak lub nie:



 
pulsary wielowymiarowe 

Wszystko to będzie wgrane w tę falę i przeniknie cię aż do szpiku kości. Skup się na Krystalicznym 
Wojowniku (ton 12), spójrz wstecz – nawet jeśli nie najlepiej ci się wiodło w tym okresie! Przypatrz 
się minionym dniom i odpowiedz: czego nauczyła cię Fala.
Nie zapomnij ustalić osobistego powiązania z falą w sieci pulsarów. Ustal, z jakimi latami twojego 
życia jest ona bezpośrednio połączona.

FALA 9 CHICCHAN – Fala WĘŻA – Siła Instynktu
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby zadbać o zdrowie i wzmocnić siły.
KIN 105 – Czerwony Magnetyczny Wąż

Sita życia jest podstawą zdrowej egzystencji Dziś dostosowuję 
działania do poziomu siły życiowej Instynkt i mądrość pomogą mi 
odnaleźć się w świecie Dziś zwracam uwagę na znaki, które da mi 
ciało. Symptomy chorobowe niosą cenne informacje na temat 
poziomu mojej świadomości. Dziś skontroluję swoje zachcianki oraz 
zastanowię się nad stosunkiem do płci przeciwnej i seksu

1
dzień

KIN 106 – Biały Biegunowy Łącznik

Dziś poznaję sprzeczności i prawa dominujące w życiu. Dokonuję 
selekcji i eliminuję to, co zagraża zdrowiu. Chęć zachowania 
kontroli, przesądy i przestarzałe wartości wyprowadzają moje ciało 
ze stanu równowagi Dziś zaprzestaję walki, pozbywam się 
pesymistycznych myśli i uczę się puszczać w niepamięć urazy 
Choroby i bolesne procesy pokazują mi zaślepienie i błędy mojego 
Ego.

2
dzień

KIN 107 – Niebieska Elektryczna Ręka

Ruch jest p odstawą zdrowego bytu. Kiedy działam, wiem, że żyję. 
Pęd ku wiedzy nie pozwala mi zatrzymać się w miejscu. Zanim 
zrobię następny krok, najpierw dokończę to, co wcześniej zacząłem. 
Dziś załatwię drobne sprawy, opatrzę lżejsze rany, aby nabrać wiary 

3
dzień



we wrodzoną zdolność uzdrawiania. Dziś liczą się czyny Przestaję 
dreptać w miejscu. Zaczynam od uporządkowania świata wyobraźni.

KIN 108 – Żółta Samoistna Gwiazda

Każda wewnętrzna dysharmonia rujnuje moje zdrowie i powoduje 
choroby. Ja sam wywołuję wszystkie zaburzenia Dziś niczego nie 
zrobię na siłę, lecz pozostanę taki, jaki jestem Tylko tak wyjdą na 
jaw moje zalety oraz słabości i wady. Stan mojego ciała zdradza mój 
nastrój wewnętrzny. Im bardziej kocham swoje ciało, tym szybciej 
regenerująsię moje siły. Dziś zadbam tez o wygląd zewnętrzny.

4
dzień

KIN 109 – Czerwony Wiodący Księżyc

KREW jest fizycznym nośnikiem siły życia Żyje tylko to, co płynie. 
Dziś wprawiam w ruch wszystko, co się zastało i wiem, że rozruch 
może okazać się bolesny Dziś odświeżam swoją pamięć, stawiam 
pytania, a odpowiedzi udziela mi życie Nic nie dzieje się bez 
przyczyny.

5
dzień

KIN 110 – Biały Rytmiczny Pies

Moja operatywność równoważy bieg życia Dziś nie ugnę się pod 
ciężarem emocji Miłość jest siłą, która równoważy każdą 
przeciążoną masę. Dziś zrewiduję podejście do ciała i seksu oraz 
przestanę odmawiać sobie tego, co przyjemne Seks nie jest 
grzechem, lecz boskim darem – źródłem życiodajnej energii. Moje 
ciało mentalne, emocjonalne i fizyczne wskaże mi, co muszę 
zharmonizować wżyciu.

6
dzień

KIN 111 – Niebieska Rezonansowa Małpa

Lekkość i pogoda ducha są drogowskazem na drodze do szczęścia 
Dziś staję się klaunem, który rozweseli moje nadąsane EGO Dziś 
przełamię smutek zatruwający mi życie. Dziś wniosę uśmiech do 
środowiska, w którym się obracam Dziś rozweselę każdego, kogo 
spotkam na drodze i sam nie obrażę się za żarty.

7
dzień

KIN 112 – Żółty Galaktyczny Człowiek

Dziś moja mądrość życiowa i instynkt pomogą mi ominąć pułapki i 
uchronią przed dołkami emocjonalnymi. Ciągłe błądzenie, objazdy i 
kręte ścieżki wiele mnie w życiu nauczyły . Dziś przetrwam każdy 
kryzys, ponieważ prowadzi mnie siła nie znająca strachu Dziś 
zaczynam myśleć o sobie i odzyskuję autentyczność Dziś ja sam 
stwarzam sobie najlepsze warunki, a życie jest moim trenerem.

8
dzień

KIN 113 – Czerwony Solarny Wędrowiec 9
dzień



Dziś dostrzegam nowe perspektywy i szansę na lepsze życie Dziś 
szukam nowych możliwości i pomagam innym wydostać się spod 
pręgierza przeszłości Pęd ku wolności pomaga mi przełamać bariery 
i wymazać skostniałe poglądy Dziś porzucam wszystkie przesądy, 
znoszę zakazy i nakazy, zaczynam ufać naturalnemu biegowi życia.

KIN 114 – Biały Planetarny Mag

Dziś naprowadzam umysł w kierunku magicznego środka, jakim jest 
serce Otworzą się tutaj przede mną nowe, nieznane dotąd obszary, 
ale muszę uwolnić się od niskich pobudek i chciwości Dziś nikt nie 
będzie dla mnie autorytetem, ponieważ podlegam tylko boskim 
prawom. Dziś będę uczciwy wobec siebie i wiem, w jakim kierunku 
powinno zmierzać moje życie.

10
dzień

KIN 115 – Niebieski Spektralny Orzeł

Choroby są następstwem pesymizmu i braku nadziei. Bezsilność i 
pozorna niemoc są oznaką duchowego manka Dziś budzę się z 
letargu, otwieram "trzecie oko" i spoglądam na świat z neutralnej, 
duchowej perspektywy. Uwalniam się od chorobliwego 
wartościowania i biorę odpowiedzialność za to, co czynię. Nie 
kocham już ponad wszystko, lecz świadomie. Dziś powraca nadzieja 
i radość.

11
dzień

KIN 116 – Żółty Krystaliczny Wojownik

Dziś przypatruję się pozornym zbiegom okoliczności i rozpoznaję 
swoje miejsce i rolę w życiu Smutek i ból wyrastają z 
niezrozumienia wymowy wydarzeń i znaków, które daje mi ciało. 
To, co nazywam karą za grzechy, jest w rzeczywistości informacją, 
jak powinienem postępować, by wzmocnić swoje "JA" i zyskać 
szacunek ludzi.

12
dzień

KIN 117 – Czerwona Kosmiczna Ziemia

Zgodnie z prawem wolnej woli ja sam reguluję wszystkie procesy w 
życiu i albo zbieram owoce, albo ponoszę klęski. Ja jestem stróżem 
mojego ogrodu. Ja wyznaczam tutaj porządek Dziś odnoszę się z 
pełnym szacunkiem do ludzi Zadbam też o przyjazne stosunki z 
rodziną, sąsiadami, znajomymi

13
dzień

10.
FALA

ZWIERCIADŁA
KIN 118-130

3 PAŹDZIERNIKA 2002 do 15 PAŹDZIERNIKA 2002
20 CZERWCA 2003 do 2 LIPCA 2003
7 MARCA 2004 do 19 MARCA 2004
22 LISTOPADA 2004 do 4 GRUDNIA 2004
9 SIERPNIA 2005 do 21 SIERPNIA 2005



26 KWIETNIA 2006 do 8 MAJA 2006
11 STYCZNIA 2007 do 23 STYCZNIA 2007

28 WRZEŚNIA 2007 do 10 PAŹDZIERNIKA 2007

Fala Zwierciadła   wnosi do życia niewzruszoną prawdę i bezwzględna klarowność. DZIESIĄTY   
dzień pokazuje, co powinieneś uzdrowić w życiu osobistym i nad jakimi cechami charakteru 
solidnie popracować. DWUNASTY dzień objawia, gdzie tkwią ogniska zapalne. TRZYNASTY 
dzień informuje, że tylko miłość pomoże ci odnaleźć prawdziwą tożsamość w świecie sprzeczności 
i negacji. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w Fali Zwierciadła 
albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Zwierciadła.
W końcu Fali Zwierciadła osiągamy w życiu moment zwany OSIĄ CZASU albo CZASEM 
PRZEŁOMOWYM. Pomiędzy Falą Zwierciadła a Falą Małpy znajduje się tak zwany pępek  
TZOLKIN, który tworzą cztery kiny: 129,130,131 i 132.

Pojmując CZAS wertykalnie i ujmując go w okresy fraktalne, mamy możliwość przywoływania 
dorobku epok minionych, wzbogacania ich potencjału, jak również korygowania ówczesnych 
błędów w naszym obecnym życiu. OŚ CZASU przecina nasze życie cyklicznie, ale światy 
egzystują równolegle. Jeżeli będziemy rozpatrywać TZOLKIN jako wielki kalendarz, zobaczymy, 
że OŚ CZASU dokonała pierwszego cięcia w ewolucji przed 13 000 lat (przejście z Genezy 
Smoków do Genezy Małp). Na szczególną jednak uwagę zasługuje pierwsze tysiąclecie przed 
narodzeniem Chrystusa, dokładniej okres od 747 do 353 r. p.n.e. (półmetek cyklu 3113 r. p.n.e. – 
2012 r. n.e.). Był to czas inkarnacji Buddy w Indiach, Lao Tse i Konfucjusza w Chinach oraz 
greckich filozofów: Pitagorasa, Sokratesa, Platona i Arystotelesa. W tym przedziale czasu pojawiła 
się pierwsza fala "galaktycznych Majów; w Meksyku wybudowano miasto Monte Alban; tu 
wystartował też system kalendarzowy Majów.

Jeżeli zatrzymasz się na Fali Zwierciadła, nie patrz tylko na minione 13 dni, spójrz na cały cykl 
Genezy Smoków, skupiający 130 dni w przebiegu kalendarzowym. Wczuj się w ten odcinek czasu i 
zastanów się:

Celem Fali Zwierciadła jest kształtowanie WOLNEJ WOLI dzięki wyzwaniom rzucanym przez los. 
W tej fali nie ma galaktycznych portali, każda pieczęć ma tu równorzędne znaczenie.

Nie zapomnij określić bezpośrednich związków z falą w sieci pulsarów, zwracając uwagę rodzinną 
przynależność pieczęci. Na której z dwóch lub trzech płaszczyzn zrobiłeś decydujące cięcie w 
życiu?

 
pulsary wielowymiarowe 



Pamiętaj też, że przedostatnia i ostatnia pozycja fali wyznacza połowę pępka Czasu. Z tego względu 
te dwa dni są wyjątkowo ważne dla obserwacji własnego wnętrza. Jest to uniwersalne centrum, 
wokół którego krąży także twoje JA. Te dwa dni – adekwatnie do bezpośrednich i pośrednich 
powiązań – stanowią prawdziwą kopalnię wiedzy. Skorzystaj więc z okazji!

Nie przeocz też "ostrych" kantów białej fali, bo tu żaden detal nie będzie pominięty! Fala 
Zwierciadła nie pozwoli lawirować ani oszukiwać siebie samego! Jest ona nieubłaganie klarowna! 
Nie złość się na Zwierciadło, ponieważ spogląda z niego tylko ktoś, kto stoi po drugiej stronie 
lustra. Tym kimś jesteś TY! Ciesz się, jeżeli powita cię stamtąd istota dobroduszna, pogodna, 
wesoła. To, co TERAZ tam widzisz, jest odbiciem twojego "JA". Wszystkie informacje, na które 
natkniesz się w tej fali, mają do czynienia z twoim środkiem. Potraktuj je bardzo poważnie.

FALA 10 ETZNAB – Fala ZWIERCIADŁA – Siła Rozpoznania
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby poznać prawdę.

KIN 118 – Białe Magnetyczne Zwierciadło

Dzisiejszy dzień otwiera 1 3-dniowy okres niewzruszonej prawdy i 
klarowności spostrzeżeń Dziś nic nie da się zatuszować Dziś poznam 
moje cienie słabości i iluzje, którymi kieruję się w życiu Dziś biorę 
pod lupę także uboczne sprawy Ten, kto mnie najbardziej denerwuje, 
jest moim nauczycielem duchowym Muszę tylko odkryć, czego chcą 
mnie oduczyć przeciwnicy i pozorni wrogowie

1
dzień

KIN 119 – Niebieski Biegunowy Wicher

Dzisiejsze wydarzenia, kładąc nacisk na podstawowe zasady, jakimi 
powinienem kierować się w życiu zachęcają mnie do zmian i 
przekształceń Wszystko, co wydaje mi się w życiu okrutne i 
niesprawiedliwe, wrzucam do tygla odnowy Pech i trudności 
życiowe będą prześladować mnte tak długo, jak długo nie 
zmodyfikuję swoich poglądów na sens i celowość życia

2
dzień

KIN 120 – Żółte Elektryczne Słońce

Dziś ALFA i OMEGA oświeca moje zmysły Dziś Świadomość 
Chrystusowa wychodzi naprzeciw emocjom Dziś uzdrowię 
wszystkie słabe punkty Dziś nie czekam na przeprosiny lecz 
pierwszy wyciągam rękę na zgodę Przestaję być pamiętliwy 
Pielęgnowanie uraz, duma i upór nie idą w parze z miłością

3
dzień

KIN 121 – Czerwony Samoistny Smok

Dziś pokonuję poczucie osamotnienia wewnętrznego wypalenia i 
strachu Porządkuję sposób myślenia przejmuję kontrolę nad Ego i 
poruszam się z pełną swobodą Dziś zaufam boskiemu prowadzeniu 
odejdę od przesadnych zabezpieczeń Nie będę tez oczekiwać 
gwarancji ani jakiejkolwiek aprobaty z zewnątrz

4
dzień

KIN 122 – Biały Wiodący Wiatr 5
dzień



Wydarzenia dzisiejszego dnia nawołują mnie do zwalczenia ognisk 
"rakotwórczych" w stosunkach międzyludzkich Dziś staję się 
przystępny i gotowy do nawiązania dialogu Dziś nie ma żadnych 
wymówek kompromisów czy stawiania warunków innym Dziś 
kontroluje mnie jedyny autorytet jakim jest ŻYCIE Dziś nie obrazę 
się za słowa prawdy lecz pokornie wysłucham wszelkich uwag

KIN 123 – Niebieska Rytmiczna Noc

Dziś przychodzi mi z pomocą podświadomość Pole snów wydobywa 
na powierzchnię ważne kwestie które

stłumiłem pod wpływem narzuconych mi systemów wiary, wzorców 
wychowawczych i przymusów ideologicznych Dziś rozpoznam to, 
co zostało we mnie zagłuszone

6
dzień

KIN 124 – Żółte Rezonansowe Ziarno

Dziś dostrzegam rozbieżności pomiędzy zdrowym rozsądkiem a 
poglądami mojego "wszechwiedzącego" Ego Dziś ćwiczę 
cierpliwość w stosunku do siebie i najbliższych Rzucam nowe 
nasienie w glebę i pragnę aby wykiełkowałozniego (wymień 
marzenie) To co wyrośnie, odsłoni moją prawdziwą naturę Tyfko czy 
starczy mi zapału do pielęgnowania tego co zasiałem7

7
dzień

KIN 125 – Czerwony Galaktyczny Wąż

Moje ciało jest cudownym bankiem informacji Dziś obserwuję stan 
moich nerwów, aby zbadać kto lub co wyprowadza mnie z 
równowagi Dziś wczuję się w swoje położenie i położenie innych 
Zanim wyciągnę wnioski, zastanowię się, czy moje przekonania nie 
bazują na tym co wypada a co nie wypada lub co powiedząmm9 
Dziś otworzę się na podszepty intuicji i wykażę się tolerancją 
Zachowam umiar i nie popadnę w przesadę Dziś dokładnie 
rozpoznam, co mi w tym przeszkadza

8
dzień

KIN 126 – Biały Solarny Łącznik

Tylko pełna klarowność i mówienie prawdy mogą otworzyć mi oczy 
Dziś dowiem się co zatruwa mi życie i czego powinienem się pozbyć 
Dziś nie będę zły jeśli cos stracę W każdym negatywnym zdarzeniu 
znajdę choćby jeden pozytywny aspekt Dziś puszczam w niepamięć 
przeszłość i wszystkie urazy do ludzi Tylko tak doświadczę wielkiej 
ulgi i nie zburzę spokoju innym

9
dzień

KIN 127 – Niebieska Planetarna Ręka

Dziś jestem prawą ręką Boga Demaskuję fałsz oraz światy iluzjn 
braków Zamiast oczekiwać burzyć się i żądać sarn biorę się do pracy 
Mam wystarczająco dużo siły Dziś zobaczę co powinienem 

10
dzień



uzdrowić wsobie bynie być konfliktowym Dziś uczę się lekką ręką 
braci dawać

KIN 128 – Żółta Spektralna Gwiazda

Dziś neutralizuję szkodliwe odpady w polu uczuć Dzięki 
ciemnościom nieprawidłowościom i niesprawiedliwości nogę 
rozwinąć zdolność właściwego rozstrzygania w życiu Dziś stawiam 
na harmonię, zaprzestaję walk i odrzucam urazy Robię czystkę w 
polu emocji i przezwyciężam niechęć do ludzi

11
dzień

KIN 129 – Czerwony Krystaliczny Księżyc

Dziś schodzę na sarno dno konfliktów by dotrzeć do źródeł prawdy 
Tylko tak zdobędę informacje jak odnowie swoje życie i 
zlikwidować ogniska zapalne Dziś uświadamiam sobie swoją rolę i 
zadania na Ziemi Wiem, co mam do zrobienia w otoczeniu Dziś 
dotrzymam wszystkich obietnic

12
dzień

KIN 130 – Biały Kosmiczny Pies

Miłość jest częścią składową mojej drogi Głowa i serce doprowadzą 
mnie do harmonii wewnętrznej Dzisiejszy dzień jest przełomowym 
momentem w moim życiu Dziś zwracam uwagę na reakcje ciała 
emocjonalnego Warunkiem powodzenia jest zharmonizowane pole 
uczuć Dziś akceptuję siebie takim jaki jestem bo tylko pod tym 
warunkiem odnajdę prawdziwątozsamosc i zacznę zyc od nowa 
Konflikty wynikają z mojego zaślepienia i braku tolerancji wobec 
siebie i ludzi

13

11.
FALA

MAŁPY
KIN 131-143

16 PAŹDZIERNIKA 2002 do 28 PAŹDZIERNIKA 2002
3 LIPCA 2003 do 15 LIPCA 2003
20 MARCA 2004 do 1 KWIETNIA 2004
5 GRUDNIA 2004 do 17 GRUDNIA 2004
22 SIERPNIA 2005 do 3 WRZEŚNIA 2005
9 MAJA 2006 do 21 MAJA 2006
24 STYCZNIA 2007 do 5 LUTEGO 2007
11 PAŹDZIERNIKA 2007 do 23 PAŹDZIERNIKA 2007

Fala Małpy,   wnosząc do życia lekkość, pomaga uwolnić się od poczucia grzechu i winy.   
DZIESIĄTY dzień, zalewając świat Chrystusowym Światłem, uczy cię kochać i przebaczać. 
DWUNASTY dzień, niosąc ze sobą siłę DUCHA, objawia, jak przezwyciężyć poczucie 
osamotnienia i smutek. TRZYNASTY dzień wskazuje, gdzie skrywa się przyczyna ubóstwa 
duchowego i fizycznego. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w 
Fali Małpy albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Małpy.
Pozwól Fali Małpy swobodnie przepłynąć przez życie. Dni, które z powodu natłoku wydarzeń 
wysuną się na plan pierwszy, przyjmij świadomie i zapytaj je: jakie informacje ci przynoszą; jakie 
impulsy chcą w tobie wyzwolić; co próbują wydobyć na powierzchnię?



Szczególne zainteresowanie powinny wzbudzić dwa lub trzy dni, należące do osobistego programu. 
Podejdź do tego okresu bez wartościowania zjawisk, całkowicie wolny od strachu. Obserwuj 
przebieg wydarzeń, ale niczego nie oceniaj. W każdym zdarzeniu skrywają się ważne informacje, 
służące twojemu dobru, bez względu na to, czy poczynione obserwacje były dla ciebie przykre czy 
przyjemne. Fala Małpy bez wątpienia wgrała coś bardzo cennego do twojego pola życia. 
Szczególnie pierwsze dwa dni (należące do pępka TZOLKIN) są specyficznym nośnikiem 
informacji. Najważniejszy jest Żółty Człowiek 2. Skupia się tutaj kwintesencja programu polaryzacji 
materii ludzkiej.

To, że Fala Małpy aż po dziesiąty dzień biegnie wewnątrz mistycznej kolumny TZOLKIN, nadaje 
jej wyjątkowej rangi. Cały ciężar dźwiga teraz dolna część kręgosłupa, czyli twoja kolumna 
centralna. Zastanów się, czy nie dźwigasz na swych barkach cudzych ciężarów?

Fala Małpy wnosi do gry z CZASEM lekkość i niefrasobliwość. Małpa skontroluje twoje poczucie 
humoru. Wiedz, że Dzieło Stworzenia nie potrzebuje smutnych osób. Współstwórcami lepszego 
jutra są tylko ci, którzy potrafią przyjąć każde zrządzenie losu w pogodny, często żartobliwy 
sposób. Spójrz więc na oddziaływanie tej fali od jej pogodnej strony, a natychmiast odkryjesz, 
dlaczego w ciągu ostatnich 13 dni musiałeś zbierać ponure doświadczenia.

Usłysz wołanie tego, co jest zabawne w Bycie, a co skrywa się właśnie w Fali Małpy. Być może 
zbyt poważnie odbierałeś dotąd swoje życie. Zauważ, że jesteś boskim dzieckiem, które, jak każde 
dziecko, pragnie śmiać się i bawić!

 
pulsary wielowymiarowe 

Każda niebieska fala tętni transformującą Energią. Jej wielkość uwydatni ton dwunasty – ton 
okrągłego stołu – z pieczęcią Białego Wiatru. Kin ten zdefiniuje twój dotychczasowy dorobek i 
obecny pobyt na Ziemi. Ciesz się, że CZAS dał ci teraz tak wiele do myślenia. W tym dniu zostanie 
ci ukazana droga twojego rozwoju duchowego – od czysto zwierzęcej natury aż po boskiego 
człowieka.

Charakterystycznym znakiem tej fazy rozwoju jest wysoka wrażliwość. Twoje WSPÓŁCZUCIE dla 
WSZYSTKIEGO-CO-JEST, będzie teraz wchodzić w rezonans ze WSZYSTKIM-CO-JEST. Fala 
Małpy uczyni to dogłębnie i jeżeli będzie trzeba, cofnie cię aż do dnia stworzenia wszelkiego życia 
na Ziemi.



FALA 11 CHUEN – Fala MAŁPY – Siła Lekkości
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby podejść do życia z humorem.

KIN 131 – Niebieska Magnetyczna Małpa

Dziś melduje się moja nadświadomość z cudownymi darami. Dzięki 
niej odkrywam swoją niewinność, opuszczam czysto zwierzęcą 
formę bytu i z lekkością idę przez życie Moją siłą jest pogoda ducha 
i ciepło Przeceniając surowość i powagę, stłumiłem w sobie radość, 
poczucie humoru i wrażliwość Dziś wysadzam w powietrze 
wszystkie ponure światy.

1
dzień

KIN 132 – Żółty Biegunowy Człowiek

Dziś wnoszę do życia autentyzm, niezależność i siłę wolnej woli 
Dziś sprawdzę się w świecie skrajności i dzięki możliwości wyboru 
zdobędę mądrość życiową Dziś nie stracę głowy i nie zrażą mnie 
żadne porażki Jestem gotów poznać swoje pozytywne i negatywne 
strony Stojąc na wulkanie rezonansów karmicznych, zdaję dziś 
egzamin dojrzałości Dziś doceniam wielkość natury ludzkiej

2
dzień

KIN 133 – Czerwony Elektryczny Wędrowiec

Dziś wstępuję na wojenną ścieżkę, aby poznać pobudki, jakimi 
kieruje się moje Ego. Ten krok jest bardzo ważny, ale i 
niebezpieczny. Nie wszystko, co mi podpowiada Ego, jest złe i 
pozbawione sensu Dziś dostrzegam perspektywy współpracy i 
przestaję dreptać w miejscu Nie wolno mi tylko zapomnieć, że dziś 
stoję na polu karmicznym. Zachowam więc ostrożność t nie dam się 
ponieść emocjom

3
dzień

KIN 134 – Biały Samoistny Mag

Moje serce otwiera przede mną wrota do królestwa magii Dziś budzę 
w sobie maga i szamana, ale nie z pomocą trików technicznych czy 
ezoterycznych iluzji, lecz za sprawą bezwarunkowej miłości Wiem, 
że manipulowanie prawdą i uciekanie się do kłamstwa, zamyka mi 
drogę do sukcesu. Dziś puszczam wolno karierę i pieniądz. Właśnie 
pogoń za majątkiem zamknęła mnie w niższych światach

4
dzień

KIN 135 – Niebieski Wiodący Orzeł

Wyobraźnia jest wymogiem otwarcia się na wizje. Prawdziwa wizja 
odsłania na określonej płaszczyźnie Światła Wszystko, co leży niżej, 
jest złudnym obrazem, pochodzącym ze świata iluzji astralnych Dziś 
uczę się odróżniać omamy od prawdziwych wizji i przestaję 
korzystać z informacji napływających z pól astralnych Dziś będę 
ostrożny i czujny.

5
dzień

KIN 136 – Żółty Rytmiczny Wojownik 6
dzień



Dziś jednoczę rozum z intuicją, odrywam się od "nieludzkiej" 
przeszłości, uwalniam od niekorzystnych powiązań i zaprzestaję 
walk, za którymi przepada moje Ego Dziś zaufam mojej mądrości 
mistycznej i z jej pomocą zrównoważę wszystkie rozbieżności 
pomiędzy tym, co widzi prawa, a co lewa półkula mózgu Dziś 
wyzbywam się strachu i nie pozwolę ani mojemu Ego, ani 
myślokształtom zapędzić się w ślepąuliczkę

KIN 137 – Czerwona Rezonansowa Ziemia

Dziś kontroluję moje pobudki, impulsywność i niskie popędy. Dziś 
chodzi nie tylko o moje dobro, ale o dobro ogółu. To, co nie służy 
całości, zostanie bezwzględnie wyeliminowane z mojego pola i być 
może nie będę tym zachwycony Zamiast narzekać, że jest źle, 
przypatrzę się nowym trendom, zacznę przeciwdziałać obfudzie. 
Dziś podejdę z miłościądo ludzi, zwierząt i przyrody.

7
dzień

KIN 138 – Białe Galaktyczne Zwierciadło

Dziś przeprowadzam wnikliwą kontrolę myśli. Wszystkie negatywne 
myśli wracają do mnie z powrotem i nękają mnie tak długo, aż je 
zaakceptuję i uzdrowię. Dziś nie idę na kompromis z moim Ego i nie 
wypieram się swoich negatywnych odbić Dziś nie upieram się przy 
słuszności moich przekonań, lecz pozwalam objawić się innym 
prawdom.

8
dzień

KIN 139 – Niebieski Solarny Wicher

Dziś pozwalam ponieść się impulsom odnowy i zapoczątkuję zmiany 
wżyciu Dziś dobrowolnie poddaję się prądowi przekształceń, by 
zregenerować moje osłabione siły, wymazać negatywne odczucia, 
uporządkować chaotyczne myśli Dziś uwalniam się od 
podświadomego lęku o przyszłość, od manii prześladowczej, 
krytycyzmu, chorobliwego przywiązania do starych nawyków i 
zasad

9
dzień

KIN 140 – Żółte Planetarne Słońce

Dziś działa na mnie siła, która zwie się Światłem Chrystusowym 
Dziś Chrystus zstępuje do mojego życia Zostać się przez Niego 
oświeconym jest moim cichym marzeniem Dziś przemawia przeze 
mnie boska mądrość Bezwarunkowe przebaczenie i miłość pomogą 
mi rozwiązać problemy osobiste.

10
dzień

KIN 141 – Czerwony Spektralny Smok

Dziś zrzucam wszystkie ciężary, które przez lata gromadziłem na 
swoich barkach. Intuicja powie mi, od czego zacząć. Moje ciało stało 
się koniem pociągowym w powozie mojego Ego Dziś zneutralizuję 
to, co nigdy wcześniej nie mogło być zneutralizowane. Wiara w 

11
dzień



powodzenie pomoże mi przetrwać ciężkie chwile

KIN 142 – Biały Krystaliczny Wiatr

Świat duchowy pomaga mi połączyć korytarze wielu inkarnacji. 
Zapomniałem, ze życie jest tylko grą, dzięki której rozszerzam swoją 
świadomość Ten pozornie tak drogi dla mnie świat fizyczny jest 
tylko środkiem do celu. Wykorzystując siłę Ducha, ucieleśniam dziś 
spirytualną mądrość. Jestem tu, aby poznać smak szczęścia. Gorycz i 
codzienne zmagania nie są moim przeznaczeniem

12
dzień

KIN 143 – Niebieska Kosmiczna Noc

Jeżeli przezwyciężę dumę i otworzę się na swobodny przepływ 
uczuć, przełamię granice mojego ubóstwa duchowego i materialnego 
Dziś uczę się bez zażenowania brać i dawać Dziś przekształcam w 
światło wszystkie cienie Trudności życiowe stwarzają mi najlepsze 
warunki do rozwoju duchowego

13
dzień

 

12.
FALA

ZIARNA
KIN 144-156

29 PAŹDZIERNIKA 2002 do 10 LISTOPADA 2002
16 LIPCA 2003 do 28 LIPCA 2003
2 KWIETNIA 2004 do 14 KWIETNIA 2004
18 GRUDNIA 2004 do 30 GRUDNIA 2004
4 WRZEŚNIA 2005 do 16 WRZEŚNIA 2005
22 MAJA 2006 do 3 CZERWCA 2006
6 LUTEGO 2007 do 18 LUTEGO 2007
24 PAŹDZIERNIKA 2007 do 5 LISTOPADA 2007

Fala Ziarna   pomaga odkryć wrodzone zdolności i uwierzyć we własne siły. DZIESIĄTY dzień   
pokazuje, co cię ogranicza w życiu. DWUNASTY dzień odsłania wizję celu i uczy, jak omijać 
pułapki życiowe. TRZYNASTY dzień podpowiada, że powinieneś połączyć intuicje z rozumem, 
aby wyzbyć się lęku przed światem. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób 
urodzonych w Fali Ziarna albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali  
Ziarna.
Fala Ziarna może okazać się bardzo gorącym okresem, ponieważ skupia dziesięć galaktycznych 
portali, których Energia może wywołać wielkie poruszenie w twoich osobistych przekonaniach.

Dwunastego dnia przyjrzyj się całej fali i zastanów się, jakie osobliwości wyłoniły się w tym 
okresie. Co stanowi ich esencję? Wszystko jest ważne – nawet przykre i bolesne odczucia. Mogła je 
wyzwolić na przykład drobna sprzeczka, strata ukochanego drobiazgu albo spotkanie z konkretną 
osobą, które przywołało przykre wspomnienia.

Fala Ziarna jest drugą (obok Fali Węża) falą mieszczącą dziesięć portali. Dzięki temu wzrasta moc 
jej oddziaływania na nasze życie ziemskie. Tu domyka się też trzeci zamek CZASU, pełniący 
nadrzędną funkcję w sferze transformacji i przemian. Jego patronem jest Żółta Gwiazda, czyli Siła  
Dyscypliny, Estetyki i Piękna. Program Niebieskiego Zamku to także twój grafik. Przyjrzyj mu się 
uważnie. Spójrz na swoje odczucia i doznania jak na przedświąteczne porządkowanie wnętrza. Nie 
daj się zwieść pozorom i sztuczkom trenerów Starego Czasu, którzy spróbuj ją zrobić wszystko, aby 



zasiać w tobie strach, wątpliwości, bezsilność, niepokój i niemoc.

pulsary wielowymiarowe 

Jeżeli nie na wszystko znajdziesz natychmiastową odpowiedź, zdeponuj w swojej pamięci to, czego 
nie rozumiesz i czekaj cierpliwie na wyjaśnienie. Jeśli zawiesisz w przestrzeni pytanie, wcześniej 
czy później przyciągnie ono odpowiedź. Powracaj do nurtującej cię tematyki w dni opatrzone tą 
samą pieczęcią. Każda pieczęć pojawia się co 20 dni w CZASIE i za każdym razem pokazuje ci 
coraz jaśniejsze oblicze. Jeżeli twoje pytania będą pozostawać wciąż bez odpowiedzi, powinieneś 
uzbroić się w cierpliwość. To, co raz wynurzy się w określonej pieczęci dnia, będzie w niej wciąż 
obecne. Być może za 20, 40 albo 60 dni, a być może dopiero przy powrocie tego samego okresu 
fali, znajdziesz wytłumaczenie tego, co zostało ci teraz pokazane. Nie martw się! Masz dostatecznie 
dużo czasu i na pewno niczego nie przeoczysz!

FALA 12 KAN – Fala ZIARNA – Siła Rozkwitu
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby wykorzystać wrodzone zdolności
KIN 144 – Żółte Magnetyczne Ziarno

Dzisiejsze sytuacje nakłaniają mnie do wykorzystania osobistych 
możliwości Dziś uwalniam się od ograniczających mnie poglądów i 
nie pozwalam leżeć odłogiem moim talentom Do dziś czerpałem 
jedynie z cudzych doświadczeń teraz chcę objawie moje własne 
skarby

1
dzień

KIN 145 – Czerwony Biegunowy Wąż

Dzrś wybieram drogę, która wzmocni moją siłę życiową Dziś 
poznam własną wielkość i sprawdzę swoją wytrwałość Zmysłowość 
instynkt, akceptacja i wola życia pomogą mi uwolnić się od postaw 
obciążających moje sumienie oraz czynie tylko to, co szlachetne j 
właściwe Dziś zadbam o kontakt z przyrodą Natura zsyła mi spokój i 
uczucie odprężenia

2
dzień

KIN 146 – Biały Elektryczny Łącznik

Sita uśmiercająca to co skostniałe, jest nieocenionym wsparciem w 
życiu Boi rozłąki jest pomostem ułatwiającym mi dotarcie do celu 

3
dzień



Dziś przestaję chorobliwie czepiać się tego co minęło Opór przed 
zmianą pogłębia tylko zwątpienie To, co mi wcześniej służyło nie 
musi być dobre teraz Dobrowolne poddanie się przynosi 
rozluźnienie wewnętrzne Dziś przestanę zamartwiać się przeszłością

KIN 147 – Niebieska Samoistna Ręka

Wiedzę i doświadczenie pogłębiam wytrwałą pracą i aktywnym 
działaniem Dziś akceptuję swoje człowieczeństwo ze wszystkimi 
moimi słabościami Wiem ze w swym jądrze jestem doskonałą istotą 
Troska o zdrowie, dobra kondycja fizyczno-umysłowa są 
najważniejszą częścią mojej ziemskiej podroży Dziś jestem 
najlepszym lekarzem To co przyjdzie z zewnątrz, będzie mnie tylko 
wspierać

4
dzień

KIN 148 – Żółta Wiodąca Gwiazda

To co nie jest zharmonizowane domaga się dziś uzdrowienia Dziś 
powraca tęsknota za naturalnym pięknem Odrzucam więc wszystkie 
maski i pozostaję taki jaki jestem Dziś zaprowadzę ład i porządek w 
otoczeniu, ale będę uważać by nie popaść w przesadę i nie wejść 
nikomu w drogę

5
dzień

KIN 149 – Czerwony Rytmiczny Księżyc

Znaleźć złoty środek – to znaczy zaprowadzić równowagę 
wewnętrzną Dzisiaj przemawia moja podświadomość której nie 
słyszy mój rozum Dziś zachowam spokój i nie będę o nic zabiegać 
To co zbędne (choć według mnie takie ważne), wyprowadza mnie 
najczęściej z równowagi Dziś odkryję co spędza mi sen z powiek

6
dzień

KIN 150 – Biały Rezonansowy Pies

Dziś na scenę wkracza moje Niższe Ciało (emocjonalne mentalne i 
fizyczne) Dziś poskramiam swoje emocje i odcinam się od 
życiowych dramatów MIŁOŚĆ – to słonce i deszcz, bez których nie 
może wzrastać moje ziemskie ziarno Śmiech i łzy są gwarantem 
zdrowego rozwoju Dziś jestem wyrozumiały dla siebie i otaczam 
miłością bliźnich

7
dzień

KIN 151 – Niebieska Galaktyczna Małpa

Dziś moją cielesność przenikają nowe treści metafizyczne Wszystko, 
co się dzisiaj wydarzy przyjmę z niebiańskim spokojem Wiara czyni 
cuda Miłość przenosi góry Dziś jak małe dziecko chcę się śmiać i 
bawić Chyba po to zjawiła się dziś w moim życiu ta energia7

8
dzień

KIN 152 – Żółty Solarny Człowiek 9
dzień



Moja świadomość uczy się dziś zachowywać neutralną postawę z 
pomocą bezinteresownej miłości W tym skrywa się tajemne wyjście 
z karmicznego labiryntu' Mądrość i silna wola pomogą mi rozwiązać 
wszystkie problemy osobiste Chcę aby miecz prawdy jednym 
zdecydowanym cięciem przeciął wszystkie węzły gordyjskie Dziś 
uwolnię się od obcych ideologu i zacznę głosie własną prawdę

KIN 153 – Czerwony Planetarny Wędrowiec

Dzisiejszy dzień stwarza mi dogodną możliwość do 
urzeczywistnienia mojego prawdziwego JA Wolność i 
nieograniczone pole działania stają się celem mojego życia Nie ma 
stanu spoczynku – panta rhei Dziś zrobię tylko to, co rzeczywiście 
chcę zrobić Tam, gdzie się dzisiaj pojawię, niebo zstąpi na Ziemię

10
dzień

KIN 154 – Biały Spektralny Mag

Dziś robię generalne porządki i oczyszczam moje pola duchowe z 
chwastów Tylko tak zdobędę pewność siebie i zyskam szacunek u 
ludzi Miłość jest kluczem do tajemnic spełnienia Dziś wychodzę z 
karmicznej niewoli, zrzucam stare odzienie i odcinam się od smutnej 
przeszłości Dziś staję się świadomym towarzyszem CZASU Gdyby 
było inaczej, nie czytałbym teraz tej strony

11
dzień

KIN 155 – Niebieski Krystaliczny Orzeł

Moja wewnętrzna samodyscyplina i otwarte na oścież serce 
pozwalają napływać wizjom z SZÓSTEGO wymiaru ŚWIATŁA 
Tam mieszka moja Gwiezdna Dusza Dziś przyjmuję tylko te 
informacje które adresowane są do mnie i które całkowicie 
rozumiem Dziś zachowam szczególną ostrożność i niczego nie 
przyjmę bezkrytycznie

12
dzień

KIN 156 – Żółty Kosmiczny Wojownik

Dziś łączę horyzontalny rozum z wertykalną intuicją Inteligencja 
pomoże mi przezwyciężyć wszystkie lęki Dziś staję się gwiezdnym 
wojownikiem, który nie walczy mieczem lecz mądrością Dziś ja sam 
obsadzam punkty strategiczne w mojej świadomości Moja wielkość 
wyłoni się wtedy, kiedy przestanę się bać i stanę ponad Czasem 
Karmicznym

13
dzień

 

13.
FALA
ZIEMI

KIN 157-169

11 LISTOPADA 2002 do 23 LISTOPADA 2002
29 LIPCA 2003 do 10 SIERPNIA 2003
15 KWIETNIA 2004 do 27 KWIETNIA 2004
31 GRUDNIA 2004 do 12 STYCZNIA 2005
17 WRZEŚNIA 2005 do 29 WRZEŚNIA 2005



4 CZERWCA 2006 do 16 CZERWCA 2006
19 LUTEGO 2007 do 3 MARCA 2007

6 LISTOPADA 2007 do 18 LISTOPADA 2007

Fala Ziemi   oddaje ci do dyspozycji całe ziemskie bogactwo i sprawdza, jaki robisz z niego użytek.   
DZIESIĄTY dzień pomaga odciąć się od tego, co nie służy twojemu dobru i szkodzi ziemskiej 
biosferze. DWUNASTY dzień uczy cię, jak odkryć piękno w środowisku, w którym żyjesz i w jaki 
sposób odnaleźć sens w tym, co robisz. TRZYNASTY dzień przypomina, że nie jesteś sam na 
Ziemi i nadszedł czas, abyś nauczył się pracować w kolektywie. Powyższy program wyznacza ramy 
przeznaczenia osób urodzonych w Fali Ziemi a)bo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego 
należy do Fali Ziemi.
W Fali Ziemi powinieneś przyjąć postawę obserwatora. Zwracaj uwagę na to, jak wyczuwasz 
rezonans z ziemskim programem. Pozwól przejść wszystkim dniom bez specjalnych oczekiwań i 
lęków. Na koniec – w dwunastym dniu – wejdź w Energię Żółtej Gwiazdy, spójrz wstecz na całą 
falę, na jej wejście i wyjście i zastanów się, jak przebyłeś ten odcinek Czasu. Spróbuj podejść do 
informacji wolny od wyrokowania, nawet jeśli chwilowo nie widzisz osobistego związku z serią 
dotychczasowych wydarzeń.

Odszukaj dwie lub trzy pieczęcie specyficznie łączące cię z Falą Ziemi. Przyjrzyj się im wnikliwie i 
odkryj, które z ich Energii odczułeś na własnej skórze. To, co przeżyjesz, co wydarzy się w twoim 
życiu, co przyciągnie twoją uwagę, będzie właśnie tym, co chciała ci przekazać dana Energia. 
Najważniejsze, abyś niczego nie oceniał. Każda obca lub własna ocena przesłoniłaby ci tutaj 
wyjątkowo subtelną drogę do STANIA-SIĘ-ŚWIADOMYM.

Planeta Ziemia została udostępniona ludziom do manifestacji śmiałego programu ewolucji. Źródło 
wytypowało ją jako poligon czynnych działań w Dziele Stworzenia, pozwoliło samodzielnie się 
rozwijać, dopuszczać różnorodne świadomości, testować nowe pomysły. Nowi bogowie-stwórcy 
mogli rozwijać swą świadomość dzięki doświadczeniom zbieranym na własnym ciele wewnątrz 
PRZESTRZENI i CZASU. Cielesność i ciężka materia miały pomóc im stać się nowymi, 
niezależnymi istotami, niesionymi przez miłość Źródła.
Fala Ziemi, kontynuując program zainicjowany w trzecim zamku CZASU, umożliwia start w 
dojrzałość wewnątrz czwartego zamku CZASU. Właśnie tutaj dojrzewają wyhodowane przez ciebie 
owoce, które musisz teraz zbierać. Byłoby niezmiernie korzystne zerknąć na osobiste skarby 
zgromadzone w minionej przed 52 dniami Fali Węża.

pulsary wielowymiarowe 



Dwie pozycje z galaktycznymi portalami odgrywają szczególną rolę w tej fali:

Solarny Wąż 9 stanowi jej siłę zapalną. Przyjrzyj się informacjom zdobytym w tym dniu przez 
pryzmat zwierciadła i odkryj, co zostało w tobie rozpalone. Tutaj staje się również zauważalna 
wadliwie uaktywniona Energia Kundalini (kosmiczna Energia tworzenia). Tego dnia zostanie też 
przebadana twoja witalność – SŁOŃCE twojego wnętrza.

Żółta Gwiazda 12 operuje spotęgowaną mocą prześwietlania zarówno dnia, jak i całej fali. W jej 
świetle – na polecenie Źródła – poszukiwane będą NOWE istoty ludzkie, które nauczyły się żyć w 
harmonii, których wibracja jest całkowicie stabilna i które mogłyby pomóc słabszym zrobić 
zdecydowany krok do przodu. Czerwona Ziemia testuje każdą indywidualną świadomość pod 
kątem dojrzałości planetarnej. W ten sposób możesz przyjrzeć się nałożonym na ciebie zadaniom 
oraz poziomowi swojej dojrzałości w odniesieniu do programu globalnego. Czerwona Ziemia 
wyświetla boski program, któremu ty nadajesz kształty fizyczne.

FALA 13
CABAN – Fala ZIEMI – Siła Kierowania

TERAZ jest najlepszy CZAS, aby wejść we współbrzmienie z 
otoczeniem.

KIN 157 – Czerwona Magnetyczna Ziemia

Ziemia jest samoregulującą się planetą, dlatego każdy mój czyn jest 
badany pod kątem przydatności dla ogótu. To, co szkodliwe dla 
innych, wraca do mnie jak bumerang. To, co pozytywne, zasila 
świadomość zbiorową Dziś zwracam uwagę na umiejętność 
współpracy z ludźmi i na stosunki panujące w rodzinie.

1
dzień

KIN 158 – Białe Biegunowe Zwierciadło

Wydarzenia, które przyciągną dziś moją uwagę, będą ściśle 
związane z tym, co czynię i jaki jestem Dziś przyjrzę się swoim 
przekonaniom pod kątem dobra ogółu i wykryję każdą egoistyczną 
intencję. Dziś zreformuję swoją postawę i wyjdę naprzeciw 
najbliższym.

2
dzień

KIN 159 – Niebieski Elektryczny Wicher

Dziś przełamię zmysłową stagnację i jak Feniks odrodzę się z 
popiołów. Moje zaślepienie i nadużywanie prawa wolnej woli 
wywołało wiele niepotrzebnych konfliktów. Dziś zwrócę uwagę na 
stan nerwów i spróbuję uzdrowić to, co rozdrażnia mnie lub 
zniechęca.

3
dzień

KIN 160 – Żółte Samoistne Słońce

Dziś chodzi o moje własne dobro i jednocześnie o dobro ogółu. Dziś 
oświeca mnie Świadomość Chrystusowa Dziś wyzbywam się 
zawiści i wyciągam rękę na zgodę Kierując się miłością i 
doświadczeniem życiowym, wnoszę słońce nie tylko do mojego 
domu, ale i do środowiska, w którym żyję.

4
dzień

KIN 161 – Czerwony Wiodący Smok 5
dzień



Dziś poskramiam moje Ego i robię właściwy użytek z prawa wolnej 
woli Dziś kieruję się uczuciami, które nie pozwolą mi nikogo zranić. 
Duma i upór zaogniajątylko konflikty i przynoszą nowe problemy. 
Dziś zastanowię się, co oznacza słowo kompromis

KIN 162 – Biały Rytmiczny Wiatr

Dziś wkracza do mojego domu "najwyższy organ kontroli". Dziś siła 
Ducha wygładzi wszystkie nierówności i wskaże mi złoty środek 
Dziś żyję TU-I-TERAZ' Nie żałuję tego, co minęło i nie oczekuję 
niczego od przyszłości Niech się dz/e/e/Tak osiąga się spokój 
wewnętrzny

6
dzień

KIN 163 – Niebieska Rezonansowa Noc

Dziś pokonuję światy braków i zaczynam cieszyć się tym, co mam, 
zamiast zadręczać się, że czegoś nie mam. DZJŚ niczego nikomu nie 
zazdroszczę. Dziś zastanowię się, czego mi w życiu brakuje i 
dlaczego jeszcze tego nie mam? Czy to, czego pragnę, rzeczywiście 
zapełni pustkę i da mi poczucie spełnienia?

7
dzień

KIN 164 – Żółte Galaktyczne Ziarno

Życie stwarza mi wiele dogodnych możliwości zdobycia tego, czego 
pragnę z czystego serca. Dziś zastanowię się, czy osiągnięcie celu 
zależy od mojej woli, czy też od umiejętności współpracy z innymi. 
Dziś zapytam najbliższych, jak według nich wygląda idealna rodzina 
i co chcieliby zmienić w domu?

8
dzień

KIN 165 – Czerwony Solarny Wąż

Dziś czuję wielką chęć do działania, ale uczynię tylko to, co 
podpowie mi instynkt Dziś nie zrobię niczego, co jest dta mnie 
wygodne, ale to, co będzie jednakowo korzystne dla mnie i dla 
bliźnich Dziś przypatrzę się swojej postawie wobec innych, aby 
rozpoznać, co nadweręża moje siły i czy nie robię czegoś na pokaz

9
dzień

KIN 166 – Biały Planetarny Łącznik

Dziś odkrywam wiele paradoksów w moim życiu. Dziś przestaję 
faworyzować jednostki i zaczynam respektować wolę innych Nie 
będę zabiegać o poklask, aprobatę t uznanie z zewnątrz, lecz 
pozostanę takim, jaki jestem, a niejaki powinienem być Dziś 
powracam do swojej prawdziwej twarzy.

10
dzień

KIN 167 – Niebieska Spektralna Ręka

Dziś uwalniam się od pozy i dzięki temu znajduję wspólny język z 
ludźmi To, co uzdrowię w sobie, zostanie automatycznie uzdrowione 
u moich najbliższych Dziś nie obrażę się za słowa prawdy, 

11
dzień



wypowiedziane pod moim adresem Dziś staję się misjonarzem, 
który wszystkich zbawia i uzdrawia. Jestem tu, aby ulepszyć siebie i 
świat, w którym żyję.

KIN 168 – Żółta Krystaliczna Gwiazda

Dziś dostrzegam owoce moich starań i wiem, jak osiąga się spokój i 
harmonię Wiem, ze jestem kochany i potrzebny Dziś uczę się żyć na 
nowo, nie raniąc uczuć innych Dziś odczuwam radość i spokój. Mój 
nastrój udziela się innym.

12
dzień

KIN 169 – Czerwony Kosmiczny Księżyc

Wiem, że nie mogę spocząć na laurach, bo tak wiele jest jeszcze do 
zrobienia Dopiero, kiedy zaprowadzę całkowity ład w swoim 
wnętrzu, będę zdolny do pracy w kolektywie Dziś zrobię coś dla 
środowiska oraz wejdę we współbrzmienie z naturą Dziś pożegnam 
się z egoizmem, dumą i uporem Nie chcę być sam wśród ludzi Chcę 
żyć w tym świecie, a nie tylko pochodzić z tego świata

13
dzień

14.
FALA
PSA

KIN 170-182

24 LISTOPADA 2002 do 6 GRUDNIA 2002
11 SIERPNIA 2003 do 23 SIERPNIA 2003
28 KWIETNIA 2004 do 10 MAJA 2004
13 STYCZNIA 2005 do 25 STYCZNIA 2005
30 WRZEŚNIA 2005 do 12 PAŹDZIERNIKA 2005
17 CZERWCA 2006 do 29 CZERWCA 2006
4 MARCA 2007 do 16 MARCA 2007
19 LISTOPADA 2007 do 1 GRUDNIA 2007

Fala Psa   wnosi do życia mądrość głosu serca i pomaga uwolnić się od obcych programów.   
DZIESIĄTY dzień pokazuje, jak przekształcić swoja świadomość i uporządkować świat myśli. 
DWUNASTY dzień objawia, jak ważne jest w życiu zaufanie, otwartość i wiara we własne siły. 
TRZYNASTY dzień informuje, że z pomocą siły ducha pokonasz poczucie osamotnienia i swoje 
bezpodstawne lęki. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w Fali Psa 
albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Psa.
Mając wgląd w struktury i związki trzynastu dni fali, natychmiast ustalisz, z jakich płaszczyzn Bytu 
przychodzą do ciebie informacje. Twoje osobiste spostrzeżenia, odczucia oraz to wszystko, co 
całkiem "przypadkowo" pojawi się na drodze w ciągu 13 dni, będzie powiązane z twoim osobistym 
wzorcem przeznaczenia. Twój indywidualny wątek wpleciony jest w ogólny program CZASU i 
jeżeli kalendarz wyświetli kod twojej tożsamości, twój wątek znajdzie dogodne punkty zaczepienia, 
aby połączyć ze sobą wszystkie końce. Jednym z takich końców jesteś ty i twoje obecne życie. Na 
innych końcach znajduje się dorobek twoich poprzednich inkarnacji. Jest to twój wzór i 
jednocześnie wzór planety. Gdybyś się teraz nie przyłączył, Ziemia byłaby uboższa o twoje 
indywidualne wartości.

Ponieważ Fala Psa pozostaje w szczególnym rezonansie z ciałem emocjonalnym, bez trudu 
zauważysz, że właśnie ono jest u ludzi najbardziej niezrównoważone. U większości z nas jest ono 
niedostatecznie wykształcone, dlatego nie dziw się, jeżeli Energia Psa wykryje także u ciebie jakieś 
wzburzone czy kipiące Energie i wyrzuci je na powierzchnię twojej świadomości. Przyjrzyj się 
sobie uważnie i odkryj, co wrze w twoim środku. Zastanów się, co wyprowadza cię najczęściej z 



równowagi, co nie daje spokoju, co spędza sen z powiek. Ciało emocjonalne – twój wielki skarb – 
kreśli twoją ziemską tożsamość i jest jednocześnie polem najintensywniejszych działań w sferze 
uzdrowienia.

Dwie pozycje w Fali Psa – Wędrowiec \ Wojownik – mają galaktyczne portale. Nic więc dziwnego, 
że te dwa dni zaznaczają się silniej i znamiennej od pozostałych. Zarejestrujesz w nich dwa skrajne 
kierunki:

WYSOKIE UWRAŻLIWIENIE – w przypadku wewnętrznej harmonii
albo:

TOTALNY KRACH – w przypadku dysharmonii. 

Czerwony Wędrowiec 4 albo uwidoczni ci wzrastającą niezależność twojego JA, odzwierciedlającą 
się i procentującą w spokojnym przebiegu życia, albo wręcz przeciwnie – w bolesny sposób 
unaoczni grzęźniecie w starych ograniczeniach, błędnych przekonaniach oraz ucieczkę w różnego 
rodzaju nałogi.

 
pulsary wielowymiarowe 

Drugi galaktyczny portal, otwarty w dniu Żółtego Wojownika 7. zalewając cię istnym potokiem 
Energii płynącej prosto ze Źródła, odgrywa szczególna rolę w sferze poznania ponadzmysłowego. 
W tym dniu mogą wyłonić się albo wzmożone obawy, podświadome lęki, nieuzasadnione pretensje 
do partnera albo odwrotnie – możesz doświadczyć poczucia nieopisanej ulgi, wewnętrznej 
niezależności, duchowej więzi z partnerem życiowym, jak również uczucia zjednoczenia z 
inteligencją twojego Wyższego JA. Dopiero na tym poziomie świadomości wyłoni się całkowicie 
ustabilizowany BRAK STRACHU.

FALA 14
OC – Fala PSA – Siła Uczuć

TERAZ jest najlepszy CZAS, aby uzdrowić partnerstwo i 
doświadczyć miłości.

KIN 170 – Biały Magnetyczny Pies

Moja nieświadomość odbierała mi wciąż nadzieje i kazała płakać w 
poduszkę Dziś uwalniam się od emocjonalnych dramatów 
przeszłości i zaczynam żyć od nowa. Dziś prześwietlam związki 
rodzinne i stosunki z innymi ludźmi. Dostrzegam, że nie jestem sam 
z moimi zmaganiami, lecz mam do pomocy innych. Dziś udowodnię 
swoją emocjonalną dojrzałość i zmienię nastawienie do ludzi.

1
dzień



KIN 171 – Niebieska Biegunowa Małpa

Radość i pogoda ducha są magnesem przyciągającym do mnie ludzi. 
Ode mnie zależy, czy pogrążę się w smutku i będę sam, czy też 
zaakceptuję radość i otworzę się na otoczenie Dziś zastanowię się, 
jakie zajęcie przyniosłoby mi wewnętrzne zadowolenie Dziś nie 
czuję się ani męczennikiem, ani ofiarą. Wyrzucam z serca żal, 
smutek i urazy do innych Dziś jestem wesoły, lekki i beztroski jak 
dziecko.

2
dzień

KIN 172 – Żółty Elektryczny Człowiek

Dziś uczę się kochać świadomie, a nie ślepo Dziś akceptuję siebie 
takim, jaki jestem, a nie jaki chciałbym być oraz przestaję oceniać 
cudze zachowania. To, co mnie spotka od ludzi, będzie lekcją na 
przyszłość Moja świadoma postawa uchroni mnie przed stresem i 
kolejnymi dołkami emocjonalnymi Siła ducha pomoże mi wzmocnić 
nerwy i uporać się z przewrażliwieniem na punkcie własnej osoby

3
dzień

KIN 173 – Czerwony Samoistny Wędrowiec

Uwolniony od karmicznej przeszłości, dostrzegam, dziś nowe drogi 
dla mojego ciała emocjonalnego, mentalnego i fizycznego Dziś 
określę s woj ą ojczyzn ę, swoje miejsce i możliwości Sprzeczności 
pomiędzy moimi wizjami a światem, w którym żyję, są częścią 
mojej podróży Przymusy wewnętrzne, krytyka i osądy zamykają mi 
drogę do szczęścia. Dziś zbieram siły, aby odnaleźć się na Ziemi i 
zacząć TU, a nie TAM, budować lepszą przyszłość Tylko będąc na 
Ziemi, zaspokoję swoją ciekawość.

4
dzień

KIN 174 – Biały Wiodący Mag

Magiem staję się wtedy, kiedy otwieram swoje serce, staję się 
uczciwy i lojalny. Bezinteresowna miłość jest kluczem do sukcesów 
NIEBO nie jest tam – po tamtej stronie, lecz TU i TERAZ – w tym 
świecie Dziś myślę sercem, a nie głową Nie pozwolę zniewolić się 
niskim żądzom. Dziś nie mam nad sobą szefa.

5
dzień

KIN 175 – Niebieski Rytmiczny Orzeł

Dziś uwolnię się od świata iluzji, demaskując grę Ego Zdając się na 
prowadzenie magii serca, raz na zawsze uwolnię się od utopijnych 
wizji, bolesnej bezsenności oraz wszystkich koszmarów, 
stworzonych przez moje Ego. Tylko tak wyjdę ze świata mrzonek 
Dziś przestaję być pożywką wyimaginowanych autorytetów w 
świecie ziemskim i astralnym. Dziś przybliżam się do mojego 
prawdziwego JA i ludzi.

6
dzień

KIN 176 – Żółty Rezonansowy Wojownik 7
dzień



Dziś odrywam się od rzeczy t spraw, które już dawno minęły 
Kolebką inteligencji jest prawa półkula mózgu. Tu łączą się 
wszystkie sfery sfera możliwości, sfera magii, sfera wizji i sfera 
intuicji. Tu tkwi tajemnica mojej siły Dziś kieruję się intuicją, 
uwalniam się od obaw i wychodzę naprzeciw ludziom

KIN 177 – Czerwona Galaktyczna Ziemia

To, co zawadza mi w życiu, zostanie dziś ukazane po ziemsku Życie 
naprowadzi mnie na drogę, którą dawno temu zgubiłem. Mądrość i 
prawda stają się moirn drogowskazem Dziś uważnie obserwuję 
swoje myśli, odczucia, emocje i nie obrażam się za słowa prawdy. 
Cierpliwie wysłucham uwag i nie będę zarozumiały.

8
dzień

KIN 178 – Białe Solarne Zwierciadło

Dziś jestem gotów poznać swoje ciemne strony i przyczynę ciągłych 
rozczarowań w życiu. Lustrzane odbicia pokażą mi moje własne 
twarze, sędzią zaś będzie miłość Dziś nie będę narzekać, upierać się i 
bronić. Pokora pozwoli mi poznać stan mojego ciała emocjonalnego. 
Dziś nie będę się nad sobą rozczulać.

9
dzień

KIN 179 – Niebieski Planetarny Wicher

Moje Niższe Ciało (emocjonalne, mentalne i fizyczne) wymaga 
radykalnej kuracji Muszę tylko odkryć, co i jak chcę wzmocnić Dziś 
schodzę na samo dno tego, co nieznane, aby zbadać, od czego 
powinienem zacząć Ulepszanie fundamentów życia zacznę od 
kontroli myśli i uczuć.

10
dzień

KIN 180 – Żółte Spektralne Słońce

Dziś zdaję się na magię Świadomości Chrystusowej Alfa i Omega – 
to duchowa nerka, która bezboleśnie wydala z pola uczuć to, co 
szkodliwe Moje emocje pozostają w ścisłym związku z polem 
astralnym. Dziś wyprowadzam ciało emocjonalne ze świata 
myślokształtów i zaczynam żyć TU i TERAZ na Ziemi Dziś 
zabliźnią się trudno gojące rany, rozpłyną dawne urazy. Dziś 
bezwarunkowo przebaczam sobie i wszystkim zmarłym, z którymi 
nie pogodziłem się za życia.

11
dzień

KIN 181 – Czerwony Krystaliczny Smok

Dziś rozpoznaję podstępną grę mojego sprytnego EGO, czyniącego 
mnie swoim niewolnikiem Dziś boska Pramatka weźmie mnie w 
ramiona i uleczy moje bezpodstawne lęki Wiara w cudowną moc 
miłości przezwycięży każdy strach zrodzony z poczucia 
osamotnienia Jako posłaniec NIEBA rozbudzę dziś w sobie boską 
mądrość Zdobytąwiedzą podzielę się dzisiaj z bliskim mi osobami. 

12
dzień



Strach ma wielkie oczy'

KIN 182 – Biały Kosmiczny Wiatr

Siłą DUCHA przekształcam dziś niskie pobudki na szlachetne 
zamiary i likwiduję ostatnie ogniska strachu. Przestaję się 
umartwiać, otwieram się na życie towarzyskie i komunikację z 
innymi Nie chcę być przez cafe życie pustelnikiem Powiew 
Kosmicznego Wiatru nakieruje mój statek na ludzi.

13
dzień

15.
FALA
NOCY

KIN 183-195

7 GRUDNIA 2002 do 19 GRUDNIA 2002
24 SIERPNIA 2003 do 5 WRZEŚNIA 2003
11 MAJA 2004 do 23 MAJA 2004
26 STYCZNIA 2005 do 7 LUTEGO 2005
13 PAŹDZIERNIKA 2005 do 25 PAŹDZIERNIKA 2005
30 CZERWCA 2006 do 12 LIPCA 2006
17 MARCA 2007 do 29 MARCA 2007
2 GRUDNIA 2007 do 14 GRUDNIA 2007

Fala Nocy   zalewa cię bogactwem idei i otwiera drogę w dojrzałość. DZIESIĄTY dzień pokazuje.   
że mądrość życiowa zdobywasz na drodze doświadczeń, przejmując odpowiedzialność za swoje 
słowa, myśli i czyny. DWUNASTY dzień informuje, że w życiu możesz osiągnąć wszystko, czego 
pragniesz, jeśli wyzbędziesz się strachu. TRZYNASTY dzień podpowiada, abyś uwolnił się od 
kompleksów, sprecyzował zamiary i z większą pewnością dążył do celu. Powyższy program 
wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w Fali Nocy albo ramy programu roku, jeżeli kin 
roku osobistego należy co Fali Nocy.
Fala Nocy otwiera kanały intuicji oraz wskazuje drogę do ukrytej w twoim wnętrzu mądrości. 
Wskutek odcięcia nas od Praźródła doświadczyliśmy w ciemnej erze wielu krzywd i cierpienia. 
Braki i niedobory stały się codziennością w świecie złudzeń. Odtąd Noc była jedynym łącznikiem z 
naszą transcendentalną realnością. Z powodu luk w świadomości coraz bardziej odsuwaliśmy się od 
świetlanych programów. Dlatego w mrocznej epoce, pulsującej "nieboską" Energią, możliwe było 
uruchomienie bocznych kanałów iluzji, przez które różnorodni "trenerzy-stwórcy" znajdowali 
dogodny dostęp do naszego wnętrza, także mojego i twojego.

Nie będziesz mieć bogów cudzych przede mną – było dla nich największym wyzwaniem. Wielu z 
nas, ulegając ich pokusom, pogrążyło się w mroku ślepego zaułka. Jest więc zupełnie naturalne, że 
TERAZ – po przystąpieniu do realizacji pierwotnego programu CZASU, zwanego Galaktycznym 
Programem Uzdrowienia -pseudo światy iluzji zaczynają się coraz szybciej rozmywać. Zanim 
jednak całkowicie znikną z Ziemi, jeszcze nie raz – w szokujący sposób – pokażą nam swoje 
prawdziwe oblicze. W linearnym przebiegu Wielkiego Cyklu 26 000 lat właśnie w Fali Nocy 
dokonano przed 6 600 laty zgubnego cięcia, po którym nastąpiło przestawienie CZASU i do 
codziennej gry wszedł porządek >12:60<, nazwany później programem babilońskim.  
Najdorodniejsze owoce wydał on w naszej epoce. Są nimi: chciwość, żądza władzy, zniewolenie 
ziemskimi prawami.

To, jak mocno jesteś wpleciony w mroczny okres, pokażą ci twoje spostrzeżenia na przełomie 13 
dni. Ustal dwa lub trzy punkty przecięcia z falą, kierując się rodzinną przynależnością pieczęci. 
Zalecamy też, abyś w dwunastym dniu przyjrzał się z bliska swoim wcześniejszym odczuciom i 
reakcjom na określone wydarzenia i ludzi. Przypatrz się uważnie impulsom wyzwolonym przez tę 



falę. Wejdź w rezonans z wibracją każdego z nich, a zwłaszcza tych, które wyłoniły się 
spontanicznie. Jest to jedyna droga do właściwego rozpoznania informacji i esencji niesionych 
przez Falę Nocy.
Fala Nocy umożliwia zdemaskowanie iluzji wszystkich braków. BRAKI są w rzeczywistości 
wymysłem ludzkim. Powinieneś wziąć pod lupę oznaki wszystkich niedoborów. BRAK jest 
utraconą cząstką bogactwa ofiarowanego ci przez Źródło. Fala Nocy w specyficzny sposób objawi 
ci twoje braki: brak miłości, brak pieniędzy, brak wolności i brak wszystkiego, co według ciebie jest 
brakiem.

pulsary wielowymiarowe 

Trzy galaktyczne portale łączą kanały Nocy z najwyższym Źródłem Galaktyk. Żółte Ziarno 2 
stwarza dogodną możliwość zniwelowania napięć wynikających z błędnych przekonań oraz niskich 
pobudek Ego. Czerwony Księżyc 7 wnosi na Ziemię boski program, aktywuje jego wzorzec w 
podświadomości i odświeżając twoją pamięć, pokazuje ci: co powinieneś, a co rzeczywiście masz.  
Zastanów się, jak dalece odbiegłeś od swojego praobrazu? Żółty Człowiek 10 dokonuje niezbędnej 
korekty w sferze odpowiedzialności za obecny stan rzeczy, co w istocie może się okazać wyjątkowo 
nieprzyjemne. Stajesz tu oko w oko z tym, co sam świadomie stworzyłeś. Czystość intencji i 
świadomość czynów poddawane są w Fali Nocy gruntownemu sprawdzianowi.

FALA 15 AKBAL – Fala NOCY – Siła Intuicji
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby nadrobić braki.

KIN 183 – Niebieska Magnetyczna Noc

Dziś zmieniam nastawienie do życia zdaję się na swoją intuicję 
przestaję kontaktować się z iluzorycznymi astralnymi połami i 
polegam tylko na tym co pochodzi ze ŚWIATŁA Dziś przypatrzę się 
swoim marzeniom sennym oraz wizjom i odrzucę to, co napawa 
mnie lękiem Dziś wymarzę sobie nową rzeczywistość i zastanowię 
się na ile realne są moje nowe pomysły

1
dzień

KIN 184 – Żółte Biegunowe Ziarno

Dziś zastanowię się co nowego chciałbym zasiać w moim życiu aby 
poczuć się szczęśliwym i bogatym Dziś nie będę radzie się mojego 
EGO które dba tyiko o własne wygody i nie zważa na dobro innych 
Dziś uwolnię się od strachu i starych przekonań zagradzających mi 

2
dzień



drogę do sukcesu Dziś zdaję się na boskie prowadzenie i wiem ze 
dostanę to wszystko czego rzeczywiście potrzebuję

KIN 185 – Czerwony Elektryczny Wąż

Mój instynkt pomoże mi wycofać się z niebezpiecznych sytuacji i 
ryzykownych przedsięwzięć Dziś sprecyzuję podejście do 
cielesności intymności oraz seksu i odkryję dlaczego tak bardzo 
tęsknię za ciepłem i bliskością ludzi Dziś przestanę się wstydzie 
swojej płci, wyglądu i pozornego ubóstwa Dziś na nikim tez nie 
będę się mścił za moje niepowodzenia Dziś zabieram się do pracy 
nad sobą

3
dzień

KIN 186 – Biały Samoistny Łącznik

Dziś rozpoznaję od czego powinienem uwolnić swoje myśli Jeżeli 
poczuję się przygnębiony spięty lub speszony będzie to znak, ze 
wbiłem sobie do głowy cos co hamuje naturalny bieg myśli Rozterki 
duchowe są oznaką ze powinienem powiedzieć STOP Nigdy nie jest 
za późno na NOWY początek Moja głowa to nie muzeum Tylko 
materia może ulec skostnieniu natomiast myśli muszą być elastyczne

4
dzień

KIN 187 – Niebieska Wiodąca Ręka

Dziś każdy czyn będzie dla mnie wyzwaniem Dziś me stracę nadziei 
wiary w siebie i poczucia sensu tego,

co robię Dziś wykorzystam wrodzone zdolności zdobytą wiedzę i 
doświadczenie życiowe Dziś nauczę się brać i dawać Chętnie 
skorzystam tez z pomocy innych dojrzalszych ode mnie Dziś 
zaspokoję duchowy głód i zdobędę poczucie dopełnienia

5
dzień

KIN 188 – Żółta Rytmiczna Gwiazda

Tam gdzie panują braki nie ma harmonii i miłości Dziś zrównoważę 
oczekiwania mojego Ego z życzeniami moje) duszy Moja 
wyczekująca postawa skłonność do narzekania ustawiczna negacja i 
krytykowanie innych utrudniają mi tylko życie, pogłębiają 
kompleksy, podsycają zazdrość i nienawiść do

ludzi

6
dzień

KIN 189 – Czerwony Rezonansowy Księżyc

Panta rhei – w tym tkwi tajemnica dostatku Jak mam dojść do 
dostatku jeżeli nic nie robię' Dziś zaufam naturalnym procesom 
które pomogą mi przezwyciężyć ociężałość i tym samym zmienić na 
lepsze moje życie Ufność uskrzydla moje idee wiara kieruje mnie na 
szczyty możliwości życiowych

7
dzień



KIN 190 – Biały Galaktyczny Pies

Moje myśli, emocje i czyny krążą dziś wokół miłości Przestaję czuć 
się wykorzystywany zdradzany poniżany niechciany Dziś pojmuję 
ze nie jestem niczyją ofiarą Nielojalność zdrada niewdzięczność – to 
tematy nad którymi muszę popracować Dziś rozprawię się z 
narzekaniem, oschłością i egocentryzmem Tak bardzo pragnę 
miłości ale czy potrafię dać miłość innym''

8
dzień

KIN 191 – Niebieska Solarna Małpa

Dziś robię zdecydowany krok naprzód i zaczynam cenie poczucie 
humoru i lekkość Dziś nie obrazę się ani za słowa prawdy ani za 
uwagi, ani za żarty Dziś uwalniam się od pesymizmu powagi 
niezdecydowania i od wszystkich ponurych światów, które sam 
powołałem dożycia

9
dzień

KIN 192 – Żółty Planetarny Człowiek

Dziś biorę odpowiedzialność za siebie i nie obwiniam nikogo za 
moje porażki życiowe Dziś nie będę walczyć z tym co sarn 
stworzyłem Zamiast igrać z losem zaczynam zmieniać go w 
świadomy przemyślany sposób Dziś spróbuję ulepszyć to co jako 
pierwsze wyprowadzi mnie z równowagi

10
dzień

KIN 193 – Czerwony Spektralny Wędrowiec

Dziś uwalniam się od wszelkich lęków i obaw lęku przed chorobą 
lęku przed utratą miejsca pracy lęku przed przełożonymi, lęku o 
dobra materialne Dziś przestaję być niewolnikiem strachu Dziś robię 
przegląd możliwości patrząc oczami duszy Dziś czuję się wolnym 
człowiekiem

11
dzień

KIN 194 – Biały Krystaliczny Mag

Dziś patrzę na świat inaczej i wiem, co chcę w życiu osiągnąć Moje 
zwątpienie nieufność brak nadziei wciąż zatruwały mi radość a ja 
obwiniałem za to innych Życie daje mi zawsze to czego pragnę ale 
najsilniej przyciągam do siebie to czego najbardziej się boję Strach 
jest główną przeszkodą na drodze do sukcesów życiowych Dziś 
spróbuję ustrzec innych przed podobnymi błędami

12
dzień

KIN 195 – Niebieski Kosmiczny Orzeł

Dziś dostrzegam, co zagradza mi drogę do spełnienia marzeń Dziś 
uwalniam się od kompleksów obaw, zewnętrznych zależności 
przymusów nakazów i zakazów Kreując się sercem staję się anteną 
sięgającą do wyższych wymiarów Dziś nikomu niczego nie 
zazdroszczę Materia nie ma już nade mną władzy Niezależność jest 

13
dzień



kluczem do bogactwa

 

16.
FALA

WOJOWNIKA
KIN196-208

20 GRUDNIA 2002 do 1 STYCZNIA 2003
6 WRZEŚNIA 2003 do 18 WRZEŚNIA 2003
24 MAJA 2004 do 5 CZERWCA 2004
8 LUTEGO 2005 do 20 LUTEGO 2005
26 PAŹDZIERNIKA 2005 do 7 LISTOPADA 2005
13 LIPCA 2006 do 25 LIPCA 2006
30 MARCA 2007 do 11 KWIETNIA 2007
15 GRUDNIA 2007 do 27 GRUDNIA 2007

Fala Wojownika   pomaga połączyć intuicje z rozumem i uwolnić się od świata złudzeń.   
DZIESIĄTY dzień podpowiada, abyś nie lekceważył znaków dawanych ci przez ciało ani nie tłumił 
emocji i odczuć. DWUNASTY dzień pokazuje, że jesteś jedyna osoba, która może uzdrowić twoje 
życie. TRZYNASTY dzień informuje, że jako istota inteligentna powinieneś zadbać o ład i 
harmonie w środowisku, zmieniając swój dotychczasowy styl bycia i nastawienie do ludzi. 
Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w Fali Wojownika albo ramy 
programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Wojownika.
W Fali Wojownika kończy się zasięg czwartego zamek CZASU. Ostatnie dwie pieczęcie Fali Nocy i 
pierwsze pięć pieczęci Fali Wojownika są tymi kanałami, przez które wślizgnęły się na Ziemię Siły 
destrukcji, które przez ponad 6 600 lat blokowały nasz rozwój duchowy. Na skutek zablokowania 
siedmiu kanałów {siedem pieczęci od kinu 194 do kinu 200) potencjał Żółtego Wojownika nie mógł 
zamanifestować się w świecie fizycznym przez okres około 1 300 lat. Nasze trójwymiarowo 
ograniczone Ego miało więc pełne pole do popisu. Pomiędzy kinem 208 a 209 wystartował Wielki  
Plan Ratunku, ale równolegle przedostała się na Ziemię inna Energia, zwana PROGRAMEM 
BABILOŃSKIM. Czas to pieniądz – tak brzmiało hasło przewodnie babilońskiego wzorca 
CZASU! Program ewolucji >13:20< utknął w samym środku drogi, a na jego miejsce wszedł 
model >12:60<, którego gorzkie żniwo wciąż jeszcze zbieramy.

Fala Wojownika ma wiele wspólnego z BRAKIEM STRACHU. Zawsze, kiedy tylko pojawi się ona 
w kalendarzu, przypatrz się uważnie całości, a dopiero potem obserwuj poszczególne dni, 
zwłaszcza te, które ze względu na twój plan narodzin łączą cię bezpośrednio z jej Energią (dwie lub 
trzy pieczęcie rodziny solarnej). Fala szesnasta definiuje poziom dojrzałości indywidualnej 
człowieka. Z tego powodu dokonane tutaj spostrzeżenia są dla ciebie niezmiernie ważne. Idź bez 
wartościowania za udostępnionymi ci informacjami, wczuj się w ich treść, posłuchaj, co chcą ci 
powiedzieć. Zwracaj szczególną uwagę na swoje obawy i lęki, które w tej fali mogą wyłonić się 
wyjątkowo znamiennie. Wraz z uświadomieniem ci twoich obaw będzie ci jednocześnie pokazana 
droga i sposób, w jaki możesz je uzdrowić. Jednak dopiero ton dwunasty pokaże ci, jak-dzięki 
wiedzy i zrozumieniu praw CZASU – możesz przezwyciężyć swoje bezpodstawne lęki. STRACH i 
LĘK rodzą się z NIEWIEDZY.

Dwie pozycje w tej fali są bezpośrednio sprzężone z Krosnem Majów (czarne pola w TZOLKIN). 
Galaktyczne portale otwierają się w dniu Biegunowej Ziemi i Galaktycznej Nocy.
Czerwona Ziemia 2 związana jest bezpośrednio z materią fizyczną – ze światem roślin, zwierząt i 
ludzi. W dniu tym dociera na Ziemię silny impuls do zamanifestowania takiego świata, jaki 
egzystował niegdyś w praplanach Źródła. Może tutaj dojść do frontalnego zderzenia dwóch prądów 
świadomości – konserwatywnego (babilońskiego) i postępowego (boskiego). W cierpieniu 
ciemiężonych ludzi i stworzeń świata fauny odbija się ból zepchniętej na skraj wytrzymałości, 
umęczonej Boskiej Ziemi.



pulsary wielowymiarowe 

Niebieska Noc 8 jest drugą aktywna strefa uzdrawiania z korygującymi portalami. Z głębi 
wymiarów może wreszcie spłynąć na nas siła kładąca kres wszelkim brakom w trójwymiarowej 
szkole życia. Doświadczyć możemy tutaj wielkiego dobrodziejstwa, lecz nie w sensie 
konsumpcyjnego nasycenia. Dzięki kanałom Galaktycznej Nocy uwidocznią się przed nami 
nieograniczone możliwości, nowe szansę i liczne – dotychczas nieosiągalne – sposoby radzenia 
sobie z problemami.

BYĆ WOLNYM OD STRACHU oznacza: ŻYĆ PEŁNIĄ ŻYCIA – ŚWIADOMIE 
KSZTAŁTOWAĆ SWÓJ DOSTATEK. Oto tajemnica prawdziwego bogactwa w nowych czasach.

FALA 16 CIB – Fala WOJOWNIKA – Siła Inteligencji
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby przezwyciężyć lęki.

KIN 196 – Żółty Magnetyczny Wojownik

Siła inteligencji pomaga mi zdemaskować światy iluzji, zaprzeczeń i 
mrzonek Dziś odkryję, dlaczego zamiast normalnie żyć, wciąż 
walczę o przeżycie. Dziś połączę intuicję z rozumem i znajdę dostęp 
do obiektywnej mądrości. Dziś wyrażam się bez skrępowania i nie 
narzucam swojego zdania innym. Koniec

z autorytetami w życiu!

1
dzień

KIN 197 – Czerwona Biegunowa Ziemia

Dziś zwracam uwagę na społeczne i na stosunki towarzyskie Dziś 
skoryguję to, co utrudnia mi zgodne współżycie z ludźmi Dziś nie 
będę nikomu fałszywie sprzyjać ani też wywierać presji na innych. 
Dziś spróbuję zrobić coś dla mojego środowiska i z respektem będę 
się odnosić do wszystkich.

2
dzień

KIN 198 – Białe Elektryczne Zwierciadło

Najbliższe otoczenie odzwierciedla mi moje własne błędy 
rozumowania. Dziś staję oko w oko z tym, co sam nabroiłem. 
Dzisiejsze reakcje na ludzi pokażą mi, co powinienem zmienić w 

3
dzień



zachowaniu i kiedy tracę panowanie nad swoimi nerwami.

KIN 199 – Niebieski Samoistny Wicher

Wrodzona inteligencja pokaże mi dzisiaj wszystkie moje cienie, do 
których nie chciałem się wcześniej przyznać. Dziś odkryję, gdzie 
tkwią słabe punkty i co przede wszystkim powinienem wzmocnić. 
Dziś spojrzę na świat inaczej i spróbuję uporządkować pole myśli. 
Dziś odnawiam się w swoim wnętrzu.

4
dzień

KIN 200 – Żółte Wiodące Słońce

Dziś oświeca mnie Świadomość Chrystusowa, bez lęku patrzę więc 
na życie i dopuszczam do głosu intuicję. Intuicja pokieruje mnie 
dzisiaj tam, gdzie powinienem się znaleźć Dziś wychodzę z 
zakłamania, uczę się przebaczać i przestaję fałszywie sprzyjać 
ludziom

5
dzień

KIN 201 – Czerwony Rytmiczny Smok

Dziś dopuszczam nowe możliwości, aby zrównoważyć problemy 
życiowe. Dziś nie będę się wstydzić swojej wrażliwości – obojętnie 
czy jestem kobietą, czy mężczyzną Dziś odnoszę się z pełnym 
szacunkiem do płci przeciwnej. Dzisiaj omówię z partnerem, 
domownikami, kolegami w pracy nurtujące nas sprawy i nie 
pozwolę mojemu Ego wyprowadzić się z równowagi.

6
dzień

KIN 202 – Biały Rezonansowy Wiatr

Dziś umacniam siłę ducha i nie boję się zreformować swoich 
przekonań. Dziś zaufam wyższemu prowadzeniu i uwolnię się od 
poczucia wyobcowania, rozłąki, osamotnienia. Dziś podejmuję 
dialog z moim Ego – przestaję patrzeć pod nogi, a zaczynam patrzeć 
przed siebie.

7
dzień

KIN 203 – Niebieska Galaktyczna Noc

Dziś zalewa mnie fala pomysłów wzbogacających moją 
inteligencję. Ze świata snów przychodzą wzorce nowych 
rzeczywistości, natomiast ze świata myśli wyłaniają się wzorce 
iluzji Dziś odsuwam rozum na drugi plan, by świat iluzji nie 
nadwerężał mojej siły Dziś akceptuję drogę przekształceń i 
pozwalam inspirować się intuicji.

8
dzień

KIN 204 – Żółte Solarne Ziarno

Dziś wdrażam nowe pomysły do życia i dokonuję wielu poprawek 
w swoich planach. Siła ducha pomoże mi wytrwać do końca i nie 
pozwoli wycofać się tuż przed metą. Dziś zakończę polemiki 

9
dzień



duchowe, śmiało wyznaczę sobie cel i wiem, że odniosę sukces.

KIN 205 – Czerwony Planetarny Wąż

Moja dojrzałość życiowa odzwierciedla się w tym, jak żyję. Moja 
strona racjonalna oferuje mi wiedzę teoretyczną, natomiast intuicja 
daje mi praktyczne wskazówki poprzez zmysły i ciało To, co jest 
niezbędne do zachowania umiaru, podsuwają mi moje przeczucia. 
Równowagę osiągnę tylko wtedy, kiedy pokocham swoje ciało, 
dom, pracę, ludzi, środowisko

10
dzień

KIN 206 – Biały Spektralny Łącznik

Dziś wyrzucam z pola uczuć to, co je najbardziej zaśmieca 
Ciekawość i chęć wypróbowania różnorodnych pomysłów 
naprodukowały wiele odpadów także w sferze moich myśli Dziś 
uwalniam się od poczucia winy i innych ciężarów duchowych Moje 
Ego musi dziś odstąpić od nierealnych pomysłów. Dziś 
przeciwstawiam się swojemu zakłamaniu i uwalniam ciało 
emocjonalne spod okupacji Ego.

11
dzień

KIN 207 – Niebieska Krystaliczna Ręka

Dziś sam jestem swoim lekarzem. Dziś przypatrzę się moim 
przekonaniom i usunę ze świadomości to, co skostniałe. Wiedza i 
doświadczenie połączone z intuicją stanowią o poziomie inteligencji 
Dziś nie będę przeceniać rozumu, lekceważyć doświadczeń 
życiowych, zagłuszać podszeptów intuicji. Dziś rozpoznam, gdzie 
zrodziły się największe dysproporcje. Dziś uwalniam się od 
wewnętrznych oporów

12
dzień

KIN 208 – Żółta Kosmiczna Gwiazda

Dziś pojąłem, że każda inteligentna istota odnosi się z szacunkiem 
do ludzi Dziś nie ma w moim życiu miejsca na PANÓW i 
NIEWOLNIKÓW. Wszyscy jesteśmy sobie równi Dziś nikogo nie 
poniżę Dziś zadbam o piękno i harmonię w życiu oraz wprowadzę 
do mojego domu nowego ducha. Dziś będę przykładem dla bliskich. 
Moje opanowanie, samodyscyplina i czystość zamiarów udzielą się 
innym.

13
dzień

 

17.
FALA

KSIĘŻYCA
KIN 209-221

2 STYCZNIA 2003 do 14 STYCZNIA 2003
19 WRZEŚNIA 2003 do 1 PAŹDZIERNIKA 2003
6 CZERWCA 2004 do 18 CZERWCA 2004
21 LUTEGO 2005 do 5 MARCA 2005
8 LISTOPADA 2005 do 20 LISTOPADA 2005



26 LIPCA 2006 do 7 SIERPNIA 2006
12 KWIETNIA 2007 do 24 KWIETNIA 2007

28 GRUDNIA 2007 do 9 STYCZNIA 2008

Fala Księżyca   oddziałuje na twoja pamięć i pomaga ci uwolnić się spod panowania Ego.   
DZIESIĄTY dzień pokazuje twoje własne oblicza odbite w twarzach wrogów. DWUNASTY dzień 
obławia najkrótsza drogę pojednania, która zwie się bezwarunkowym przebaczeniem. 
TRZYNASTY dzień podpowiada, abyś zaufał naturalnym procesom i nie robił niczego na siłę, bo 
tylko tak wyprowadzisz swoje życie z chaosu. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia 
osób urodzonych w Fali Księżyca albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do 
Fali Księżyca.
Fala Księżyca otwiera korowód fal w piątym Zamku CZASU. Zielony Zamek można przyrównać do 
wielkiego skarbca, w którym przechowywane są klejnoty ziemskie. Skarby te wciąż czekają na 
tych, którzy zechcą je właściwie spożytkować. Przed 2000 lat nasz drogi przyjaciel Jezus Chrystus 
pozwolił nam rzucić okiem na oczekujące nas dary w Domu Ojca.

Czy ON był inny niż my? Czy ON był Bogiem, który chciał nam tylko pokazać, jakimi jesteśmy 
robakami, czy też chodziło Mu o coś więcej? A może ON był tym, który chciał nam uświadomić, 
kim naprawdę jesteśmy? ON wyraził sens Bytu w kilku prostych słowach:

Pełny planetarny spichlerz wciąż czeka na opróżnienie przez świadome swej roli istoty ziemskie. 
Nasz świat powoli wyczerpuje swoje trójwymiarowe zasoby. Właśnie teraz – w sposób niezwykle 
manifestacyjny – zaczynają pękać iluzoryczne, mydlane bańki Starego Czasu. Wcześniej czy 
później będziemy musieli to dostrzec. Wcześniej czy później będziemy musieli zrewidować nasze 
błędnie ukształtowane autorytety.

Doświadczenia zdobyte w Fali Księżyca są dla ciebie kluczem do rozwiązania wielu problemów. 
Powinieneś zlokalizować dwie lub trzy pieczęcie rodziny solarnej, a następnie ustalić, które lata 
życia są z nimi bezpośrednio powiązane. Żadna inna fala nie jest upoważniona do tego, aby 
uaktywnić pole twojej prapamięci. Uwidoczni się tutaj twoja prawdziwa tożsamość oraz każde 
zboczenie z kursu, jakie zdarzyło się na indywidualnej drodze życia. Tak już się dzieje (choć to 
paradoksalne), że my, ludzie, uczymy się lepiej i szybciej, kiedy odczuwamy ból. Szczęście jest dla 
nas zbyt ulotne. Stąd na ewentualne bolesne cięcia i niespodziewane zrządzenia losu powinieneś 
spojrzeć bardzo trzeźwo – bez wartościowania ludzi i zjawisk. Wszystkie osobiste wzloty i upadki 
powinieneś rozpoznać jako dwie strony konta: "winien" i "ma".

pulsary wielowymiarowe 



Trzy pozycje w fali zasilane są Energią portali galaktycznych: Biały Pies 2. Niebieska Małpa 3   i   
Białe Zwierciadło 10. W tych dniach uważnie obserwuj osobiste wrażenia na wszystkich 
płaszczyznach Bytu – mentalnej, emocjonalnej, fizycznej. Oprócz tego przyjrzyj się dokładnie 
wszystkim kontaktom zewnętrznym oraz przebiegowi spotkań

Fala Księżyca w przeważającej mierze powiązana jest z DHARMĄ, co oznacza, że niesie ze sobą 
informacje z przyszłości i zna cel twojej inkarnacji. Jej ziemscy stróże wciąż znajdują się w 
pogotowiu na wypadek, gdybyś zbłądził z drogi lub zapuścił się za daleko. Odkryj więc, dlaczego 
tu jesteś i czego właściwie szukasz? Nie pozwól okupować się "autorytetom" Starego Czasu. Miej 
odwagę przypomnieć sobie o swoim prawdziwym JA. Powodzenia!

FALA 17 MULUC – Fala KSIĘŻYCA – Siła Przebudzenia
TERAZ jest najlepszy CZAS, aby odkryć sens życia.

KIN 209 – Czerwony Magnetyczny Księżyc

Moja krew symbolizuje PRAWDĘ, czyli PAMIĘĆ RAJU Dziś 
uporządkuję chaos w sprawach bieżących, a potem przejdę do spraw 
dawnych. To, co rozproszone, poukładam razem, by poznać stan 
obecny Wiem, że czeka mnie mozolna praca Czyszcząc osady, mogę 
poruszyć stare blizny, jednak bez względu na konsekwencje chcę 
poznać prawdę Dziś odstąpię od złorzeczenia i negatywnych 
afirmacji.

1
dzień

KIN 210 – Biały Biegunowy Pies

Dziś przyjrzę się swoim wrogom Siła dzisiejszego dnia przemawia 
nie tylko do mojego rozsądku, ale przede wszystkim do serca Dziś 
odkryję zalety wrogów i osób pozornie mi nieżyczliwych. Dziś 
zostanie mi pokazane gdzie zachwiała się moja wiara i miłość do 
Boga.

2
dzień

KIN 211 – Niebieska Elektryczna Małpa

Dziś uwalniam się od pozy i ze swobodą pokazuję, co czuję 
Tłumienie uczuć i skrytość są przyczyną nieporozumień i rozterek 
duchowych Dziś nakazuję mózgowi, aby pracował dla mnie, a nie 
dla mojego niższego Ego Tu tkwi przyczyna, która komplikuje mi 
życie i przynosi tak wiele cierpienia. Dziś budzę się z duchowego 
letargu i od rana do wieczora sam kształtuję swoje życie.

3
dzień

KIN 212 – Żółty Samoistny Człowiek

Wyzwania życiowe zmuszają mnie do reakcji. Dzięki nim mogę 
wyrazić własną wolę Moje Ego ma tutaj największe pole do popisu 
Dziś ujawni się to, co zagubiło się na biegunie sprzeczności. Świat 
jest karmicznym boiskiem, ale z boku zawsze biegnie neutralna 
ścieżka Jeśli chcę coś ulepszyć, muszę poznać najpierw słabe 
miejsca. Mad rość życiową zdobywam d róg ą doświadczę ń w 
świecie pozornych braków.

4
dzień



KIN 213 – Czerwony Wiodący Wędrowiec

Karmiczna amnezja uniemożliwia mi odkrycie nowych, neutralnych 
przestrzeni Dziś budzę dawną pamięć, otwieram szeroko oczy i 
dostrzegam inną perspektywę życia niż ustawiczna walka o 
przetrwanie. Nie chcę, aby całe moje życie było monotonne. Dziś 
zdobywam się na odwagę i wychodzę naprzeciw nowym 
możliwościom. Kierując się ufnościąw boskie prowadzenie, zbadam, 
co umożliwi mi postęp.

5
dzień

KIN 214 – Biały Rytmiczny Mag

Dziś robię skok kwantowy w świadomości i zostawiam za sobą 
przeszłość. Choć miłość wygląda dość irracjonalnie, stanowi jednak 
najsilniejszy aspekt w moim życiu. Mój rozum staje się dziś sługą 
serca, a ja staję się białym magiem Nie będę czekać na cud, lecz 
każę mu się wydarzyć.

6
dzień

KIN 215 – Niebieski Rezonansowy Orzeł

Moją osobowość odzwierciedlają sny i wizje Dziś zjednoczę 
Wyższego DUCHA z ciałem i przestanę bujać w obłokach Dziś 
otwierają się przede mną nowe, nieograniczone horyzonty Dziś 
uświadamiam sobie moje zadania na Ziemi Dziś świecę pełną 
dojrzałością i wyrównuję drogę dla tego, czego powinienem być 
przykładem i wzorem.

7
dzień

KIN 216 – Żółty Galaktyczny Wojownik

Dziś moją operatywną siłą jest rozsądek. Dziś aktywnie włączam się 
do działań, by pokazać, na co mnie stać i co potrafię Dziś 
wprowadzam intuicję do mojego codziennego życia Dziś pozostawię 
po sobie same pozytywne ślady Dziś nikt nie będzie przeze mnie 
płakać.

8
dzień

KIN 217 – Czerwona Solarna Ziemia

Dziś mam tysiące pomysłów na życie, ale to ono testuje ich 
przydatność i weryfikuje wartość podejmowanych przeze mnie 
kroków Dziś staję się pilnym słuchaczem i uczniem. Dziś następuje 
przełom i zaczynam żyć od nowa. Dziś nie poczuję się zagubiony 
Jeśli będzie konieczne, dostanę wsparcie z zewnątrz, od życzliwych 
mi osób Dziś wspiera mnie życie i życie powstrzymuje mnie od 
błędów

9
dzień

KIN 218 – Białe Planetarne Zwierciadło

Dziś rozpoznaję swoje odbicia w postawach moich wrogów To, co 
stanie się nie po moje) myśli, pokaże mi moją nieudolność Dziś nie 
ma winnych na zewnątrz Jestem tylko ja i moje własne twarze Nie 

10
dzień



dam się ponieść fantazji i nie będę oszukiwać siebie samego Dziś 
moim pomocnikiem jest światło i ciemność.

KIN 219 – Niebieski Spektralny Wicher

Dziś wyeliminuję to, co się dawno temu przeżyło. Dziś robię 
generalne porządki, wietrzę świadomość, usuwam stare wzorce 
zachowań, przykre doznania i "przeterminowane" emocje Dziś 
wyciągnę rękę do wrogów Dziś uwolnię się od egocentryzmu, 
przekory, chorobliwego przekręcania faktów, wymyślania tysięcy 
argumentów i ciągłego głaskania Ego. Wszystko to zagradza mi 
drogę do szczęścia.

11
dzień

KIN 220 – Żółte Krystaliczne Słońce

Dziś wejdę na drogę pojednania i przekonam się, jakie zaszły we 
mnie zmiany. Czy rzeczywiście do mojego pola myśli zstąpiło 
Chrystusowe Słońce7 To, co uleczyłem, zobaczę na własne oczy 
Dziś do nikogo nie odwrócę się piecami tylko dlatego, że myśli 
inaczej niż ja Dziś nikogo fałszywie nie oczernię

12
dzień

KIN 221 – Czerwony Kosmiczny Smok

Dziś przemywam twarz zimną wodą, otwieram oczy i widzę, że 
wokół mnie są sami życzliwi ludzie Dziś akceptuję siebie i innych ze 
wszystkimi zaletami i wadami, i zaczynam od nowa ufać ludziom 
Dziś doświadczę tylko tego, czego chcę doświadczyć. Uchwycę miłe 
akcenty, przyjazne gesty i nowy sens życia Dziś dokonuję rewolucji 
w polu myśli i widzę, że nigdy nie miałem wrogów, iecz wielu 
nauczycieli Dziś zapisuję moje Ego do szkoły, w której ja jestem 
dyrektorem. Dziś nie będę czuć się lepszy od innych i nie 
pozazdroszczę innym tego, czego sam nie posiadam. Ciekaw jestem, 
jak długo będę o tym pamiętać"?

13
dzień

18.
FALA

WIATRU
KIN 222-234

15 STYCZNIA 2003 do 27 STYCZNIA 2003
2 PAŹDZIERNIKA 2003 do 14 PAŹDZIERNIKA 2003
19 CZERWCA 2004 do 1 LIPCA 2004
6 MARCA 2005 do 18 MARCA 2005
21 LISTOPADA 2005 do 3 GRUDNIA 2005
8 SIERPNIA 2006 do 20 SIERPNIA 2006
25 KWIETNIA 2007 do 7 MAJA 2007
10 STYCZNIA 2008 do 22 STYCZNIA 2008

Fala Wiatru   obdarowuje cię siła ducha, która pomoże ci pokonać wszystkie trudności życiowe.   
DZIESIĄTY dzień wnosi do twojego życia lekkość i pogodę ducha oraz podpowiada. abyś nie 
tracił nigdy wiary, nawet w sytuacjach pozornie beznadziejnych. DWUNASTY dzień objawia nowe 
możliwości i odsłania panoramę tego, co cię ogranicza na drodze ku wolności. TRZYNASTY dzień 
informuje cię, że wszystkie sprawdziany życiowe zdajesz przed najwyższym organem 



sprawiedliwości – ŻYCIEM, dlatego nie uchowa się tutaj nic, co jest sprzeczne z prawami boskimi. 
Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w Fali Wiatru albo ramy 
programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Wiatru.
Fala Wiatru – jako ostatnia biała fala w TZOLKIN – niesie ze sobą końcowe uszlachetnianie, 
dlatego nic dziwnego, że koncentruje się przede wszystkim na szczegółach. Może się więc zdarzyć, 
że jeszcze raz doświadczysz nieoczekiwanych cięć i ukłuć jako znaku ostatniej już korekty. 
Wszystkie, nawet te podrzędne cząstki, mają ogromny wpływ na kształt całości, dlatego nie dziw 
się, że i one zostaną dokładnie sprawdzone. Ponieważ DUCH przenika absolutnie wszystko, nie 
uchowa się tutaj nawet najdrobniejsza rysa.

W tej fali dostaniesz wiele osobistych wskazówek, szczególnie na poziomie "okrągłego stołu" (ton 
12). Możesz ujrzeć wizję celu w skali globalnej, jak również ogarnąć całość swoich odczuć. Pozwól 
więc kilkakrotnie przewinąć się wszystkim informacjom przed twoim duchowym okiem i na koniec 
spróbuj wychwycić ich esencję. Rozpoznaj, co wniosły Energie CZASU do sfery komunikacji z 
twoim wnętrzem dzięki polerowaniu drobiazgów.

Odtwórz osobiste połączenie z Falą Wiatru, kierując wzrok na dwie lub trzy pieczęcie rodziny 
solarnej. Wszystkie odczucia i wydarzenia w tych dniach zawierają specyficzne informacje. Jeżeli 
od razu nie rozpoznasz ich wymowy, pozwól im przeczekać w przestrzeni, nie łam sobie głowy, nie 
wysilaj się na mentalne akrobacje. Wcześniej czy później otrzymasz niezbędne wyjaśnienie. Każde 
pytanie uzyska swoją odpowiedź. Czasami potrzeba więcej czasu, aby odpowiedź dotarła do 
adresata. W takich sytuacjach powinieneś zainteresować się BIAŁYMI pozycjami w fali, ponieważ 
są one głównym nośnikiem informacji.

pulsary wielowymiarowe 

Galaktyczny portal otwarty w dniu Białego Wiatru 1 stanowi wyjątkowo precyzyjną nastawnię. 
Magnetyczny Wiatr wyraźnie podkreśla SIŁĘ DUCHA. Aspekt ten – bezpośrednio związany z 
polem eterycznym – przepływa przez wszystko, co zamanifestowało się w życiu, łącząc ze sobą 
wszystkie części składowe. Nie istnieją tu żadne odległości. Z tego względu Fala Wiatru odgrywa 
szczególną rolę w dziedzinie komunikacji. Tutaj też zostaną ci pokazane wszystkie wewnętrzne i 
zewnętrzne bariery, utrudniające porozumienie z ludźmi. Wszystkie ograniczenia podporządkowane 
twojemu Ego staną się w tej fali boleśnie odczuwalne.

Solarny Pies 9 – choć nie Jest portalem – odgrywa szczególna rolę w sferze emocjonalnej. W tym 
dniu należy przyjrzeć się swoim emocjom. Może się bowiem zdarzyć, że jakieś specyficzne resztki 
niezrównoważonych uczuć wypłyną na powierzchnię dnia, aby zamanifestować swoją obecność. 
Gdyby tak się stało, potraktuj to jako proces uzdrawiania albo jako próbę uzdrowienia twojego 
niezbyt stabilnego jeszcze ciała emocjonalnego. Ciężkie wstrząsy Czasu Karmicznego bez 



wątpienia pozostawiły resztki śladów, które teraz dążą do harmonii. Pamiętaj, że najwyższą 
wartością dla Wiatru jest perspektywa BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI w związkach partnerskich! 
Ponieważ wciąż jeszcze mogą istnieć nieprzetworzone resztki karmy, wykorzystaj każdą szansę, 
jaka będzie ci dana w tej fali.

FALA 18
IK – Fala WIATRU – Siła Ducha

TERAZ jest najlepszy CZAS, aby zaprowadzić dyscyplinę 
wewnętrzną.

KIN 222 – Biały Magnetyczny Wiatr

Dzisiejsze trudności muszę przezwyciężyć siłą ducha. Jeżeli będę 
się wzbraniać, pojawią się "guzy nowotworowe" w moim życiu 
Dziś nie będę zakałą rodziny Pola napięć, problemy, poczucie 
rozłąki lub utraty kogoś bliskiego należą do mojej drogi Nie ma 
kary za grzechy Wszelkie przewinienia wracają jedynie do korekty 
w taki czy inny sposób. Dziś naprawię to, co wypadło mi spod 
kontroli Życie stawia mi wyjątkowe wyzwania, abym sprawdził 
swoją indywidualność. Opatrzność cały czas czuwa nade mną

1
dzień

KIN 223 – Niebieska Biegunowa Noc

Dziś mam dostęp do mojej nadświadomości Stąd czerpię energię 
życiową, stąd płyną fluidy duchowe Tu rodzą się obrazy, które 
powinienem przetestować w życiu Wszystko jest przydatne, ale nie 
wszystko na raz. Dziś przeprowadzę selekcję, od czego powinienem 
zacząć. Wiem, że nie wolno działać impulsywnie, pole napięć jest 
zbyt rozległe Najpierw muszę poznać najbliższąokohcę.

2
dzień

KIN 224 – Żółte Elektryczne Ziarno

Dziś sprecyzuję swoje plany do zrealizowania w najbliższym czasie 
Dziś zastanowię się, czy nie sięgam za wysoko, czy podołam 
wszystkim wyzwaniom i jakie poniosę koszty. Dziś naniosę 
niezbędne poprawki i uporządkuję sprawy bieżące, aby nie 
pogłębiać zaległości.

3
dzień

KIN 225 – Czerwony Samoistny Wąż

Siła mojego ducha odzwierciedla się w życiu codziennym Bez ciała 
nie ma życia. W zdrowym ciele zdrowy duch – dziś zadbam o 
zdrowie i ciało biologiczne. Nie będę się nadwerężać i nie zrobię 
niczego ponad siły. Dziś zachowam umiar w tym, co robię, co jem i 
co myślę.

4
dzień

KIN 226 – Biały Wiodący Łącznik

Przesyt i przesada komplikują mi tylko życie Ciężary emocjonalne, 
przeładowanie mózgu myślami, przeciążenie fizyczne są przyczyną 
ciągłych depresji. Dziś zmieniam się, przebaczam i nikomu niczego 
nie wypominam Dziś wypróbuję siłę ducha i nie zniechęcą mnie 

5
dzień



żadne trudności. Dziś uwalniam się od

grzechów młodości

KIN 227 – Niebieska Rytmiczna Ręka

Dzisiejszy dzień jest balsamem kojącym ból rozłąki Dziś dostanę 
wsparcie z zewnątrz – nie wiem jeszcze, skąd i od kogo Mój 
wewnętrzny lekarz wie, co mnie najbardziej boli Dziś odzyskam 
równowagę, będę działać zdecydowanie, konkretnie, nie poczuję się 
czegoś niegodnym Stres i napięcia dają mi sposobność odkrycia 
niewykorzystanych dotąd możliwości Praca i aktywność dają mi 
poczucie spełnienia.

6
dzień

KIN 228 – Żółta Rezonansowa Gwiazda

Ład i harmonia odgrywają główną rolę w moim życiu. To, co robię 
niestarannie, szybko, chaotycznie, zostanie mi pokazane w sposób 
nawet drastyczny Trudności życiowe i napięte sytuacje są znakiem, 
ze idę fałszywą drogą. Złe zorganizowany dom jest problemem 
numer jeden Dziś zaprowadzę porządek w domu.

7
dzień

KIN 229 – Czerwony Galaktyczny Księżyc

Dziś wydobywam na powierzchnię moje ciche zamiary i 
zastanawiam się, jak wdrożyć je do życia. Dziś jestem gotów 
przyjąć kazdąpomoc, jak również podzielić się z innymi 
swojąwiedzą Dziś biorę w karby moje Ego, akceptuję wolę innych i 
nikogo do niczego nie przymuszam Każdy ma swoją drogę, także 
nasze dzieci. Dziś koncentruję się na moim własnym życiu i nie 
mieszam się do życia innych.

8
dzień

KIN 230 – Biały Solarny Pies

Dziś skupiam się na życiu towarzyskim i zdolności współpracy z 
innymi. Dziś spojrzę na swoich przeciwników inaczej i spróbuję 
zespolić to, co nas rozdzieliło. Dzięki "wrogom" uczę się 
odnajdować w świecie Dziś podchodzę do ludzi z miłością, staję się 
cierpliwy dla siebie i tolerancyjny wobec innych

9
dzień

KIN 231 – Niebieska Planetarna Małpa

Pesymizm i ociężała głowa blokują moją zmysłowość Dziś nie 
jestem aktorem, lecz reżyserem sztuki życia. Trudności i załamania 
nerwowe, które od czasu do czasu wstrząsają moim życiem, są 
darem, dzięki któremu rozwijam się i wzrastam Dziś z dziecinną 
lekkością otwieram się na to, co przyjdzie Radość i pogoda ducha 
będą towarzyszyć mi przez cały dzień bez względu na to, co się 
stanie.

10
dzień



KIN 232 – Żółty Spektralny Człowiek

Każdy proces ma swoje produkty uboczne Dziś usuwam osady 
zgromadzone w strefie karmicznej, aby nie obciążać osobistego 
konta tym, co minęło Mądrość nie przychodzi sama i z nikąd, lecz 
trzeba o nią zabiegać Dziś rozprawię się z uczuciem strachu i 
rozkojarzeniem. Dziś nie walczę o przetrwanie, lecz żyję i 
porządkuję swoje życie Uwalniam się od cierni podejrzeń i 
niezadowolenia z tego, kim i jaki jestem.

11
dzień

KIN 233 – Czerwony Krystaliczny Wędrowiec

Dziś rozpoznaję nowe możliwości, przysłane mi z szóstego 
wymiaru i z ich pomocą kształtuję nowy światopogląd Wiem, jak 
zdobyć wolność i niezależność, nie raniąc przy tym bliskich Mój 
duch wspiera moje dążenia Dziś nie wypełniam cudzych 
programów, lecz widzę własne perspektywy To ja buduję pomost do 
zgody i sukcesów osobistych Dziś jestem skoncentrowany i czujny, 
aby nie dać się wyprowadzić w pole. Dziś kieruję się mądrością, 
jakąobjawia mi moje ciało.

12
dzień

KIN 234 – Biały Kosmiczny Mag

Dziś zdaję się na boskie prowadzenie Dzięki temu nie zwyrodnieją 
moje talenty i nie eksplodują wokół przeciwności Jestem 
zdyscyplinowany i mam wszystko na oku. Dziś nie będę zbyt 
surowy i nikogo nie skrzywdzę Serce powstrzyma mnie od 
popełnienia błędów Dziś każdemu dodam otuchy.

13
dzień

 

19.
FALA
ORŁA

KIN 235-247

28 STYCZNIA 2003 do 9 LUTEGO 2003
15 PAŹDZIERNIKA 2003 do 27 PAŹDZIERNIKA 2003
2 LIPCA 2004 do 14 LIPCA 2004
19 MARCA 2005 do 31 MARCA 2005
4 GRUDNIA 2005 do 16 GRUDNIA 2005
21 SIERPNIA 2006 do 2 WRZEŚNIA 2006
8 MAJA 2007 do 20 MAJA 2007
23 STYCZNIA 2008 do 4 LUTEGO 2008

Fala Orła   pomaga rozszerzyć planetarna świadomość i poczuć się współodpowiedzialnym za losy   
całego świata. DZIESIĄTY dzień pokazuje, że uzdrawianie świata należy rozpocząć od siebie – od 
uporządkowania własnego podwórka. DWUNASTY dzień pomaga ci uwolnić się od fałszywych 
myślokształtów. jak również utopijnych wyobrażeń i autorytetów bazujących na energii strachu. 
TRZYNASTY dzień podpowiada, jak zreformować dotychczasowy światopogląd, od czego zacząć 
i gdzie przyłożyć uzdrawiające ręce. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób 
urodzonych w Fali Orła albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Orła.
Fala Orła jest przedostatnim okresem w TZOLKIN. Pieczęć Orła ucieleśnia siłę wizji, której 
zgłębienie jest naszym ewolucyjnym zadaniem. PLANETARNA ŚWIADOMOŚĆ oznacza 



rozszerzenie twojej dotychczasowej świadomości i wyniesienie jej ponad ograniczone, zaściankowe 
horyzonty. Powinieneś zrozumieć, że cała ludzkość (a więc i ty) odpowiedzialna jest za obecny stan 
planety. Pojedyncze wyniki osiągnięte w polu regionalnym mają ogromny wpływ na losy całego 
świata. Sama wiedza na temat znaczenia i oddziaływania praw rezonansów energetycznych, 
wciągających w grę ukształtowane już rzeczywistości, nie jest żadnym dowodem dojrzałości 
życiowej. Katastrofy i wszelkie negatywne zrządzenia losu uświadamiają nam niemożność ucieczki 
przed odpowiedzialnością. Jako kolektyw znaleźliśmy się na rozstaju dróg – w miejscu, gdzie nie 
ma już żadnego "placu zabaw". TERAZ musimy wkroczyć na drogę BEZWARUNKOWEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI za wszystkie królestwa ziemskie. Nie ma tutaj winnych, niewinnych ani 
wrogów. Jesteśmy tylko MY – ziemski kolektyw!

Jeżeli ustalisz dwie lub trzy rodzime pozycje, poznasz osobiste powiązania z falą. Wychodząc z 
tego punktu, przyjrzyj się uważnie 13 dniom fali i pozwól przewinąć się konkretnym 
doświadczeniom bez wydawania wyroków. Zaistniałe sytuacje oraz twoje wrażenia, reakcje i 
przeżycia są aspektami odzwierciedlającymi ciebie i twój jednostkowy udział w kompleksie 
ziemskich zawirowań. Przyjmij wszystko, co cię spotka w tej fali (także to, co pozornie wydaje się 
drugorzędne), jako cenną informację. Podejdź z miłością przede wszystkim do siebie. Każda ocena 
swojego wnętrza lub wnętrza innych ludzi przesłoni ci widoki rozpoznania prawdy. Dzięki Energii  
Orła przestaniesz gonić za złudą. W ten sposób wydostaniesz się z niewoli Ego, pozbędziesz się 
złudzeń, uwolnisz się od codziennych uzależnień oraz łaski i niełaski innych. W fali tej nic już nie 
stoi na drodze do dokonania skoku kwantowego w samoświadomości. Uwidoczni się w niej pełna 
odpowiedzialność każdej istoty ludzkiej za własne czyny. Nikt więcej nie schowa się za plecami 
drugiej osoby, nie przysłoni twarzy teatralną maską. Każdy stwórca ujrzy tu własne dzieło. 
Wszystko wróci tutaj z powrotem do właściciela – bez makijażu, bez ogródek, bez mydlenia oczu, z 
osobistą etykietką.

Zupełnie inaczej przebiega proces dojrzewania u człowieka świadomego swej roli na Ziemi. Każdy 
ziemski suweren chroniony jest prawem nietykalności wolnej woli. Żadna inna istota nie będzie w 
stanie zmusić go do działania wbrew jego woli czy też podstępnie uzależnić od obcej iluzji, 
ponieważ jest on całkowicie wolny, uświadomiony, absolutnie niezależny! Prawo wolnej woli jest 
nienaruszalne!

pulsary wielowymiarowe 

W Fali Orła mieszczą się dwa galaktyczne portale. Niebieski Wicher 5 pokazuje bez cienia 
wątpliwości, w jakim kierunku zmierzają tory twojego przeznaczenia. Wyzwolony zostaje tutaj 
impuls samo odnowy, który może być wyraźnie wyczuwalny na płaszczyźnie cielesnej, co więcej, 
jest zdolny (choćby przez chorobę) uruchomić proces duchowego uzdrowienia! Czerwony Smok 7 
stanowi potężny filar TZOLKIN. Tego dnia do akcji wkracza Matka-Ziemia, nasza boska Pramatka, 



która tryskając potężną Energią, rozpoczyna wielkie porządki, nie idąc już na żaden kompromis.

Zwróć też uwagę na wibrację koloru kinu miesiąca, w którym biegnie Fala Orła. W tej fali także 
twój osobisty Kalendarz Trzynastu Księżyców, jak nigdy wcześniej, zawiera specjalistyczne 
wskazówki, adresowane wyłącznie do ciebie.

FALA 19
MEN – Fala ORŁA – Siła Wizji

TERAZ jest najlepszy CZAS, aby samemu decydować o swoim 
losie.

KIN 235 – Niebieski Magnetyczny Orzeł

Nie mając własnych wizji, staję się wykonawcą cudzych pomysłów. 
Dziś nie będę bezsilny i sam pokieruję swoim życiem, patrząc 
oczami duszy. Uzdrowienie świata należy zacząć od siebie. Dziś 
uporządkuję własne podwórko, a dopiero potem zajrzę do domu 
przyjaciół, znajomych i na koniec przypomnę sobie adres wrogów. 
Dziś przenika mnie Wyższa Świadomość.

1
dzień

KIN 236 – Żółty Biegunowy Wojownik

Dziś łączę analityczny rozum z intuicyjną mądrością. Moje 
marzenia mogę urzeczywistnić tylko dzięki zaufaniu w swoją siłę 
wewnętrzną. Intuicja wprowadza wizje do pola wyobraźni, 
wyobraźnia przesyła je do mózgu, a rozum wnosi je do świata 
fizycznego. Dziś moje Wyższe JA jest stróżem mądrości. Dziś nie 
będę sztucznie przyspieszać biegu spraw ani naginać losu do 
własnych zamiarów.

2
dzień

KIN 237 – Czerwona Elektryczna Ziemia

Dziś życie testuje przydatność moich pomysłów i w razie potrzeby 
sprowadza mnie na Ziemię. Moim drogowskazem jest najbliższe 
otoczenie. Dziś nie zrażę się niepowodzeniami, lecz dostrzegę w 
nich szansę wykazania się w inny sposób. To, co pochodzi ode mnie 
i uwłacza ludzkiej godności, wróci do mnie ' z powrotem. Dziś 
zrewiduję swoje plany, nie będę samolubny, nie zranię niczyich 
uczuć.

3
dzień

KIN 238 – Białe Samoistne Zwierciadło

Dziś spotykam się ze skutkami własnych działań i zastanawiam się, 
kim właściwie jestem, skoro wszędzie odnajduję swoje ślady. Dziś 
ujrzę nie tylko swoje błędy i wady, ale także zalety. Dziś odkryję 
prawdę o sobie, i Ten, kto mnie najbardziej denerwuje, w 
rzeczywistości jest moim przyjacielem.

4
dzień

KIN 239 – Niebieski Wiodący Wicher

Dziś dokonuję wielu zmian i uwalniam się od życiowych iluzji. Dziś 
nie oceniam ani mojej drogi, ani cudzego postępowania. Nie 
wytykam nikomu błędów i nie daję cudownych rad na przyszłość. 

5
dzień



Dziś zbieram siły, by ( zerwać z mylnymi wizjami, do których się 
tak przywiązałem, a które otumaniły moją świadomość. Nie ma 
sytuacji bez wyjścia, każdą pułapkę można bezpiecznie obejść, tylko 
trzeba chcieć, wierzyć i ufać.

KIN 240 – Żółte Rytmiczne Słońce

Dziś Alfa i Omega stabilizuje moją drogę i wygładza to, czego ja nie 
widzę. Dziś ogarnę wzrokiem moje marzenia i wybiorę z nich to, co 
korzystne dla wszystkich. Dziś odkryję siłę bezwarunkowej miłości 
i z jej ( po mocą za prowadzę porządek w moim życiu . Dziś 
sprowadzę na Ziemię moją wybujałą wyobraźnię, spojrzę trzeźwo 
na życie, znajdę złoty środek i zdam egzamin z dojrzałości.

6
dzień

KIN 241 – Czerwony Rezonansowy Smok

Jak mogłem wdrożyć swoje wizje do życia, skoro nie 
dysponowałem wystarczającąsiłą woli? Boska manna wciąż spada z 
nieba. Nie ma ciężkich czasów. Dziś nie będę narzekać na los i nie 
popadnę w zniechęcenie. Dziś otoczę "matczynym" ciepłem ludzi 
słabszych i niczego nie pozazdroszczę silniejszym. Dziś odkrywam 
w sobie "kobiecą" wrażliwość i staję się czuły dla innych.

7
dzień

KIN 242 – Biały Galaktyczny Wiatr

Dziś testowana jest siła mojego ducha. Ja sam jestem kreatorem 
mojego losu. Dziś zharmonizuję moje żeńskie i męskie strony i 
uwolnię się od wszelkich kompleksów. Dziś przypatrzę się 
zdolności komunikowania z innymi i odkryję, dlaczego czuję się 
samotny. Dziś zintegruję bieguny sprzeczności, aby poczuć swoją 
jedność i wielkość.

8
dzień

KIN 243 – Niebieska Solarna Noc

Pole moich snów jest nieskończonym źródłem informacji. Dziś 
inspiruje mnie intuicja. Moje problemy i rozterki duchowe wynikają 
z rozdwojenia jaźni. Dziś niczego nie rozgraniczam, lecz 
przygarniam do siebie ( wszystkie kochane i niekochane aspekty. 
Dziś kieruję wzrok ku górze i stamtąd czerpię pomysły na lepsze 
życie. Dziś odrzucam wzorce karmiczne i pozostaję uczciwy przede 
wszystkim wobec siebie.

9
dzień

KIN 244 – Żółte Planetarne Ziarno

Dziś urzeczywistnią się moje unikalne wizje. Dziś wyrażę swoją 
prawdziwą istotę. Każda maska i każdy parawan, którym zasłaniam 
się ze strachu lub przesadnej ostrożności, zrażają do mnie ludzi i 
utrudniają mi ' pokazanie tego, co potrafię. Dziś ujrzę obie strony 
mojego konta: "winien" i "ma".

10
dzień



KIN 245 – Czerwony Spektralny Wąż

Dziś rozprawię się z ciemnymi stronami w polu uczuć, 
utrudniającymi mi spełnienie marzeń. To, co mnie drażni, rozczula, 
porusza, co odbiera mi chęć do życia, co burzy krew i myśli, odbija 
się na moim zdrowiu. Dziś odkryję, co zaburza mi harmonię 
wewnętrzną* bez żalu uwolnię się od tego ciężaru.

11
dzień

KIN 246 Biały Krystaliczny Łącznik

Dziś dowiem się, ile chwastów rozpleniło się w moim ogródku i jak 
zwalczyć szkodliwe myślokształty. Dziś nie będę powielać iluzji, 
lecz przyznam się do pomyłek. Moje własne myśli wyprowadziły 
mnie na manowce. Dziś uwalniam swoje ciało od ciężarów 
mentalnych. Uśmiercam przewlekłe spory i przestaję polemizować z 
własnym sercem. Walka i opór rodzi przygnębienie. Dziś poddaję 
się naturalnemu biegowi życia.

12
dzień

KIN 247 – Niebieska Kosmiczna Ręka

Dziś staję się cudownym uzdrowicielem – uzdrawiam świat moich 
marzeń i wizji. Dziś wnoszę nowy powiew do życia. Mój sposób 
myślenia, wizje i światopogląd będą dziś przetrawione przez rozum, 
a potem zatwierdzone przez intuicyjną samoświadomość. Dziś 
przestanę oszukiwać samego siebie.

13
dzień

 

20.
FALA

GWIAZDY
KIN 248-260

 

10 LUTEGO 2003 do 22 LUTEGO 2003
28 PAŹDZIERNIKA 2003 do 9 LISTOPADA 2003
15 LIPCA 2004 do 27 LIPCA 2004
1 KWIETNIA 2005 do 13 KWIETNIA 2005
17 GRUDNIA 2005 do 29 GRUDNIA 2005
3 WRZEŚNIA 2006 do 15 WRZEŚNIA 2006
21 MAJA 2007 do 2 CZERWCA 2007
5 LUTEGO 2008 do 17 LUTEGO 2008

Fala Gwiazdy   obdarowuje cię poczuciem estetyki i pomaga zharmonizować burzliwe procesy w   
twoim życiu. DZIESIĄTY dzień pokazuje, co należy uzdrowić w stosunkach międzyludzkich, aby 
zapanował wewnętrzny ład i spokój. DWUNASTY dzień napełnia cię duchem odnowy i objawia, 
gdzie tkwią twoje błędy myślowe. TRZYNASTY dzień pokazuje, czego można dokonać, jeśli umie 
się kochać i przebaczać. Powyższy program wyznacza ramy przeznaczenia osób urodzonych w Fali  
Gwiazdy albo ramy programu roku, jeżeli kin roku osobistego należy do Fali Gwiazdy.
Fala Gwiazdy zamyka piąty zamek CZASU i trzeci cykl Genezy. Jednak CZAS biegnie bezustannie. 
Galaktyczny spin po dokonaniu pełnego przebiegu znowu podaje dłoń pierwszemu kinowi.
Jak zwykle przyjrzyj się wszystkim informacjom z perspektywy osobistych powiązań z falą. 
Obserwuj uważnie dni z pieczęciami twej rodziny solarnej. Staraj się zrozumieć ich wymowę już w 



trakcie przebiegu fali. Potem skup się na tonie dwunastym i pozwól minionym dniom, jako całości, 
jeszcze raz podziałać na ciebie. Co rozegrało się w tych dniach? Co zostało ci całkowicie 
wyjaśnione, a co przynajmniej częściowo? "Okrągły stół" pomoże ci spojrzeć informacjom prosto 
w oczy, bez subiektywnej projekcji, trzeźwo i jednocześnie z miłością. Może się zdarzyć, że 
dopiero ostatnia fala będzie zmuszona wgrać do twojego życia dość niewygodne Energie. Przyjmij 
je takimi, jakie są. Nie wyciągaj pochopnych wniosków i nie wydawaj przedwczesnych wyroków. 
Wyjdź z miłością naprzeciw wszystkiemu, co zostanie ci tutaj pokazane.

Wyczuj, jakie bodźce wniosła do gry Fala Gwiazdy dla wyrażenia twego niepodważalnego piękna – 
piękna boskiej istoty, dojrzewającej w ziemskiej czasoprzestrzeni.

Treść duchowego programu uzdrowienia obiega świat fizyczny spin po spinie. Za każdym razem 
twój indywidualny dorobek przepuszczany jest przez coraz drobniejsze sito. W ten sposób CZAS 
wyłapuje coraz więcej "kolczastych" Energii, nie pasujących do twojego świetlanego wzorca. 
Spróbuj wygładzić to wszystko, co wpadło w twoją sieć w ciągu 13 dni fali.

Pod koniec dwudziestego okresu warto jest rzucić okiem na cały 260-dniowy cykl, aby zobaczyć, co 
nowego wyłoniło się w polu świadomości; jakie procesy rozwoju i programy uzdrowienia zostały 
wgrane w bieg CZASU; jak przebiegała korespondencja pomiędzy tobą a twoim Wyższym "JA"?

Spróbuj porównać, jak pojmowałeś MIŁOŚĆ 260 dni temu, a jak pojmujesz ją dzisiaj. Zgłębienie 
tematyki miłości jest zadaniem numer jeden. Po pierwsze trzeba nauczyć się kochać siebie, a 
dopiero potem można obdarzać uczuciem innych. Pamiętaj, że kochanie siebie nie ma nic 
wspólnego z egoizmem, tak samo jak miłość bliźniego nie oznacza miłości ponad wszystko.

pulsary wielowymiarowe 

Każdy człowiek jest istotą godną wieczności. Każdy z nas może skorzystać z nieskończonych 
darów Wszechświata. Wszystko jest TERAZ dostępne! TERAZ, kiedy rozbudziłeś w sobie siłę 
dwudziestu olbrzymów, kiedy zgłębiłeś ich mądrość (mądrość dwudziestu pieczęci), stałeś się 
dojrzałym współtwórcą. TERAZ możesz przejąć rolę Źródła w CZASIE. Być może, tu i ówdzie 
trzeba będzie wygładzić drobne nierówności. Wiedz, że CZAS jest twoim najlepszym doradcą na 
tej drodze.

Falę Gwiazdy zamyka Żółte Słońce 13 z galaktycznym portalem. Wygładza ono absolutnie 
wszystko, co napotka na drodze, dlatego trzynasty dzień fali jest dla ciebie najważniejszym 
miejscem obserwacji. Manifestuje się tutaj osobiście twoja Spirytualna Istota – twoje boskie JA.  
Nieprzypadkowo czytamy w starych przepowiedniach Majów, że powrót Kosmicznych Przodków 
dokona się w Fali Gwiazdy, stojącej ponad czasem.



FALA 20
LAMAT – Fala GWIAZDY – Siła Harmonii

TERAZ jest najlepszy CZAS, aby zaprowadzić ład i harmonię 
wewnętrzną.

KIN 248 – Żółta Magnetyczna Gwiazda

Dziś staję się otwarty dla wyższych wymiarów i przekraczam 
granice świata karmy. Dziś zadbam o estetykę, piękno i harmonię w 
domu, pracy, otoczeniu. Każde rozdrażnienie, zwątpienie i żal będą 
dla mnie wskazówką, że jest jeszcze coś, czego muszę się nauczyć 
w najbliższym czasie.

1
dzień

KIN 249 – Czerwony Biegunowy Księżyc

Dziś zrzucam woal zapomnienia i bezgranicznie ufam naturalnemu 
biegowi życia. Napięcia, jakie dzisiaj odczuję, pokażą mi, od czego 
jestem chorobliwie uzależniony. Dziś pójdę za tym, za czym tęsknię. 
Bolesne doświadczenia będądla mnie wskazówką, że muszę się 
opamiętać w tym, co robię. Dziś nikogo i niczego nie skrzywdzę i 
nie skrytykuję. Dziś jestem gotów do wielu wyrzeczeń, aby jutro 
poznać smak szczęścia.

2
dzień

KIN 250 Biały Elektryczny Pies

Motorem dzisiejszych działań jest MIŁOŚĆ. Dziś poskromię 
negatywne emocje, egocentryzm, niecierpliwość i nadpobudliwość. 
Dziś wyrażę swoją faktyczną osobowość, niczego nie zatuszuję 
przed bliskimi i nic nie zrobię na pokaz. W tyglu bezwarunkowej 
miłości stopię dziś to, co chciane i niechciane. Dziś przełamię 
niechęć do ludzi i podejmę dialog z bliskimi mi, a "niewygodnymi" 
osobami.

3
dzień

KIN 251 – Niebieska Samoistna Małpa

Dziś odrzucam stare wzorce wychowawcze, które zaszczepiły we 
mnie strach, bezwzględne posłuszeństwo, surowość. Dziś skończę z 
przesadną dyscypliną i choć raz pozwolę sobie i bliskim na 
beztroskę. Niczego nie narzucę dziś mojemu partnerowi i nie 
wymierzę żadnej kary dzieciom. Dziś przestaję się umartwiać – będę 
wesoły, niewinny i lekki jak dziecko.

4
dzień

KIN 252 – Żółty Wiodący Człowiek

Mądrość życiową nabywam drogą doświadczeń. Dziś mogę 
naprawić wiele błędów przeszłości, kierując się praworządnością. 
Kluczem jest bezwarunkowa miłość, która każe bezwarunkowo 
przebaczać. Dziś będę uważać, aby moje Niższe JA nie stanęło mi 
na drodze pojednania z innymi. Dziś wykażę silną wolę i otworzę 
się na zgodę i pokój.

5
dzień



KIN 253 – Czerwony Rytmiczny Wędrowiec

Dziś szukam zgody i wybieram optymalne drogi. Nie naruszając 
przestrzeni innych, zachowam dziś swoją niezależność i wolność 
osobistą. Dziś nie mieszam się do cudzych spraw, by znów nie 
uwikłać się w zniewolenie karmiczne. Odwaga i duchowa 
dyplomacja pomogą mi przetrwać każdy kryzys. Dziś jestem 
obserwatorem i jeżeli będzie konieczne, wycofam się na tyły.

6
dzień

KIN 254 Biały Rezonansowy Mag

Dziś kieruję się sercem, a nie głową i nie łamię praw boskiego 
miłosierdzia. Dziś przestaję być marionetką i narzędziem w obcych 
rękach. Dziś zdemaskuję fałsz, nie pozwolę siebie oszukiwać i sam 
nie będę manipulować ludźmi. Sątylko dwie siły – siła STRACHU i 
siła MIŁOŚCI. Strach paraliżuje moje ruchy, miłość wyprowadza 
mnie w bezpieczne miejsca.

7
dzień

KIN 255 – Niebieski Galaktyczny Orzeł

Dziś idę prosto do celu. Srak sensu w tym, co robię, wskazuje na 
wybrakowany rozwój duchowy. Napięcia, jakie dziś wyczuję, 
pokażą mi, w jakich dziedzinach życia czuję się najbardziej 
bezradny lub przed czym próbuję uciec. Dziś rozbudzę nadzieję i 
zaufam świetlanym wizjom. To ja stwarzam ciepłe ognisko 
domowe. Dziś zastanowię się, gdzie brakuje harmonii i jaki nastrój 
panuje w moim domu.

8
dzień

KIN 256 – Żółty Solarny Wojownik

Dziś wyzbywam się strachu i zaczynam rościć sobie prawa do 
szczęśliwego życia. Dziś zakopuję topór wojenny i łagodnością 
zaprowadzam ład i porządek w najbliższym otoczeniu. Moja 
wrodzona inteligencja powie mi, jak nawiązać dialog z 
przeciwnikiem. Dziś nie ulegnę też magii pieniądza.

9
dzień

KIN 257 – Czerwona Planetarna Ziemia

Dziś widzę, czego dokonałem w tej fali i co wymaga ulepszenia. 
Dziś mogą się zaognić niezagojone karmiczne rany, abym zwrócił 
na nie uwagę. Dziś zobaczę, co wrze w moim wnętrzu, a co we 
wnętrzu partnera. Dziś nauczę się zgodnie współżyć z ludźmi.

10
dzień

KIN 258 – Białe Spektralne Zwierciadło

Dziś uwolnię się od tego, co jest kością niezgody w moim domu. 
Dziś spojrzę bezstronnie na życie i wykorzystam zdolność 
sprawiedliwego rozstrzygania – Dziś rozpoznam swoją naiwność i 
skłonność do popadania w przesadę. Moi towarzysze życia pokazują 
mi moje słabości i wady, do których nie chcę się przyznać, a nad 

11
dzień



którymi powinienem popracować. Dziś przełamuję opór i niechęć 
do własnych odbić.

KIN 259 – Niebieski Krystaliczny Wicher

Dziś regeneruję swoje siły i wprowadzam wiele nowości. Wiem, 
gdzie tkwią moje błędy myślowe, uchybienia i brak taktu w 
stosunkach międzyludzkich. Dziś nie ulegnę wpływom innych i 
uwolnię się od przesadnej ostrożności. Dziś pozwalam oczarować 
się sile odnowy.

12
dzień

KIN 260 – Żółte Kosmiczne Słońce.

Dziś widzę, czego można dokonać, ćwicząc silną wolę. Dziś sarn 
rozstrzygam jak Alfa i Omega. Ustawiczna negacja, wyroki i 
kochanie za coś należą już dziś do przeszłości. Nauczyłem się 
kochać i przebaczać i przekonałem się, że jestem kochany. MIŁOŚĆ 
jest kluczem do każdego serca. W ciągu 260 dni przezwyciężyłem 
samego siebie. Dziś świętuję moje zwycięstwo, a jutro zabieram się 
do dalszej pracy.

13
dzień

TABELA WARTOŚCI KINÓW
(Michael Hofer, 1997)

.
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

styczeń 157 2 107 212 57 162 7 112 217 62 67 12 117 222
luty 188 33 138 243 88 193 38 143 248 93 198 43 148 253

marzec 216 61 166 11 116 221 66 171 16 121 226 71 176 21
kwiecień 247 92 197 42 147 252 97 202 47 152 257 102 207 52

Maj 17 122 227 72 177 22 127 232 77 182 27 132 237 82
czerwiec 48 153 258 103 208 53 158 3 108 213 58 163 8 113

lipiec 78 183 28 133 238 83 188 33 138 243 88 193 38 143
sierpień 109 214 59 164 9 114 219 64 169 14 119 224 69 174
wrzesień 140 245 90 195 40 145 250 95 200 45 150 255 100 205

październik 170 15 120 225 70 175 20 125 230 75 180 25 130 235
listopad 201 46 151 256 101 206 51 156 1 106 211 56 161 6
grudzień 231 76 181 26 131 236 81 186 31 136 241 86 191 36

.



1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
styczeń 67 172 17 122 227 72 177 22 127 232 77 182 27 132

luty 98 203 48 153 258 103 208 53 158 3 108 213 58 163
marzec 126 231 76 181 26 131 23G 81 186 31 136 241 86 191

kwiecień 157 2 107 212 57 162 7 112 217 62 167 12 117 222
maj 187 32 137 242 87 192 37 142 247 92 197 42 147 252

czerwiec 218 63 168 13 118 223 68 173 18 123 228 73 178 23
lipiec 248 93 198 43 148 253 98 203 48 153 258 103 208 53

sierpień 19 124 229 74 179 24 129 234 79 184 29 134 239 84
wrzesień 50 155 0 105. 210 55 160 5 110 215 60 165 10 115

październik 80 185 30 135 240 85 190 35 140 245 90 195 40 145
listopad 111 216 61 166 11 116 221 66 171 16 121 226 71 176
grudzień 141 246 91 196 41 146 251 96 201 46 151 256 101 206

.
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942

styczeń 237 82 187 32 137 242 87 192 37 142 247 92 197 42
Luty 8 113 218 63 168 13 118 223 68 173 18 123 228 73

marzec 36 141 246 91 196 41 146 251 96 201 46 151 256 101
kwiecień 67 172 17 122 227 72 177 22 127 232 77 182 27 132

maj 97 202 47 152 257 102 207 52 157 2 107 212 57 162
czerwiec 128 233 78 183 28 133 238 83 188 33 138 243 88 193

lipiec 158 3 108 213 58 163 8 113 218 63 168 13 118 223
sierpień 189 34 139 244 89 194 39 144 249 94 199 44 149 254
wrzesień 220 65 170 15 120 225 70 175 20 125 230 75 180 25

październik 250 95 200 45 150 255 100 205 50 155 0 105 210 55
listopad 21 126 231 76 181 26 131 236 81 186 31 136 241 86
grudzień 51 156 1 106 211 56 161 6 111 216 61 166 11 116

.
1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

styczeń 147 252 97 202 47 152 257 102 207 52 157 2 107 212
luty 178 23 128 233 78 183 28 133 238 83 188 33 138 243

marzec 206 51 156 1 106 211 56 161 6 111 216 61 166 11
kwiecień 237 82 187 32 137 242 87 192 37 142 247 92 197 42

maj 7 112 217 62 167 12 117 222 67 172 17 122 227 72
czerwiec 38 143 248 93 198 43 148 253 98 203 48 153 258 103

lipiec 68 173 18 123 228 73 178 23 128 233 78 183 28 133
sierpień 99 204 49 154 259 104 209 54 159 4 109 214 59 164
wrzesień 130 235 80 185 30 135 240 85 190 35 140 245 90 195

październik 160 5 110 215 60 165 10 115 220 65 170 15 120 225
listopad 191 36 141 246 91 196 41 146 251 96 201 46 151 256



grudzień 221 66 171 16 121 226 71 176 21 126 231 76 181 26
.

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
styczeń 57 162 7 112 217 62 167 12 117 222 67 172 17 122

luty 88 193 38 143 248 93 198 43 148 253 98 203 48 153
marzec 116 221 66 171 16 121 226 71 176 21 126 231 76 181

kwiecień 147 252 97 202 47 152 257 102 207 52 157 2 107 212
mai 177 22 127 232 77 182 27 132 237 82 187 32 137 242

czerwiec 208 53 158 3 108 213 58 163 8 113 218 63 168 13
lipiec 238 83 188 33 138 243 88 193 38 143 248 93 198 43

sierpień 9 114 219 64 169 14 119 224 69 174 19 124 229 74
wrzesień 40 145 250 95 200 45 150 255 100 205 50 155 0 105

październik 70 175 20 125 230 75 180 25 130 235 80 185 30 135
listopad 101 206 51 156 1 106 211 56 161 6 111 216 61 166
grudzień 131 236 81 186 31 136 241 86 191 36 141 246 91 196

.
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

styczeń 227 72 177 22 127 232 77 182 27 132 237 82 187 32
luty 258 103 208 53 158 3 108 213 58 163 8 113 218 63

marzec 26 131 236 81 186 31 136 241 86 191 36 141 246 91
kwiecień 57 162 7 112 217 62 167 12 117 222 67 172 17 122

maj 87 192 37 142 247 92 197 42 147 252 97 202 47 152
czerwiec 118 223 68 173 18 123 228 73 178 23 128 233 78 183

lipiec 148 253 98 203 48 153 258 103 208 53 158 3 108 213
sierpień 179 24 129 2 34 79 184 29 134 239 84 189 34 139 244
wrzesień 210 55 160 5 110 215 60 165 10 115 220 65 170 15

październik 240 85 190 35 140 245 90 195 40 145 250 95 200 45
listopad 11 116 221 66 171 16 121 226 71 176 21 126 231 76
grudzień 41 146 251 96 201 46 151 256 101 206 51 156 1 106

.
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

styczeń 137 242 87 192 37 142 247 92 197 42 147 252 97 202
luty 168 13 118 223 68 173 18 123 228 73 178 23 128 233

marzec 196 41 146 251 96 201 46 151 256 101 206 51 156 1
kwiecień 227 72 177 22 127 232 77 182 27 132 237 82 187 32

maj 257 102 207 52 157 2 107 212 57 162 7 112 217 62
czerwiec 28 133 238 83 188 33 138 243 88 193 38 143 248 93

lipiec 58 163 8 113 218 63 168 13 118 223 68 173 18 123
sierpień 89 194 39 144 249 94 199 44 149 254 99 204 49 154
wrzesień 120 225 70 175 20 125 230 75 180 25 130 235 80 185



październik 150 255 100 205 50 155 0 105 210 55 160 5 110 215
listopad 181 26 131 236 81 186 31 136 241 86 191 36 141 246
grudzień 211 56 161 6 111 216 61 166 11 116 221 66 171 16

.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

styczeń 47 152 257 102 207 52 157 2 107 212 57 162 7 112
luty 78 183 28 133 238 83 188 33 138 243 88 193 38 143

marzec 106 211 56 161 6 111 216 61 166 11 116 221 66 171
kwiecień 137 242 87 192 37 142 247 92 197 42 147 252 97 202

maj 167 12 117 222 67 172 17 122 227 72 177 22 127 232
czerwiec 198 43 148 253 98 203 48 153 258 103 208 53 158 3

lipiec 228 73 178 23 128 233 78 183 28 133 238 83 188 33
sierpień 259 104 209 54 159 4 109 214 59 164 9 114 219 64
wrzesień 30 135 240 85 190 35 140 245 90 195 40 145 250 95

październik 60 165 10 115 220 65 170 15 120 225 70 175 20 125
listopad 91 196 41 146 251 96 201 46 151 256 101 206 51 156
grudzień 121 226 71 176 21 126 231 76 181 26 131 236 81 186

PRZYKŁAD 1.:
6.5.1955 ----> maj 1955 = 227 ----> 227 + 6 = Kin 233
26.7.1997 ----> lipiec 1997 = 18 ----> 18 + 26 = Kin 44

PRZYKŁAD 2.:
22.4.1958 ----> kwiecień 1958 = 252 + 22 = 274 ----> 274 – 260 = Kin 14 

UWAGA: Maksymalna wartość Kinu wynosi 260. 
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W REZONANSIE Z KALENDARZEM
	ETZNAB – BIAŁE ZWIERCIADŁO
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN
	CAUAC – NIEBIESKI WICHER 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM
	CAUAC – NIEBIESKI WICHER
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN
	AHAU – ŻÓŁTE SŁOŃCE 
W REZONANSIE Z KALENDARZEM
	AHAU – ŻÓŁTE SŁOŃCE
KOD PRZEZNACZENIA – KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN
	TRZYNAŚCIE TONÓW STWORZENIA
	ENERGIE TONÓW W REZONANSIE Z KALENDARZEM TRZYNASTU KSIĘŻYCÓW
	CZTEROWYMIAROWY KOD PRZEZNACZENIA
Tony dnia i roku urodzin
	TON PIERWSZY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON PIERWSZY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON DRUGI – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON DRUGI – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON TRZECI – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON TRZECI – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON CZWARTY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON CZWARTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON PIĄTY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON PIĄTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON SZÓSTY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON SZÓSTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON SIÓDMY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON SIÓDMY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON ÓSMY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON ÓSMY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON DZIEWIĄTY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON DZIEWIĄTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON DZIESIĄTY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON DZIESIĄTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON JEDENASTY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON JEDENASTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON DWUNASTY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON DWUNASTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	TON TRZYNASTY – REZONANS Z KALENDARZEM
	TON TRZYNASTY – KOD TONU DNIA LUB ROKU URODZIN
	ZNACZENIE KOLORÓW W FALI 
	RODZINY SOLARNE 
	SIEĆ PULSARÓW JEDNOWYMIAROWYCH W FALI 
(przynależne pieczęcie mają ten sam kolor) 
	SIEĆ PULSARÓW WIELOWYMIAROWYCH W FALI 
	OKRESY FAL
	                                                                                                                                                               TRZY CYKLE GENEZY 
	ZAMKI CZASU 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TABELA WARTOŚCI KINÓW
(Michael Hofer, 1997)
	     

