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Słowo o zmianach perspektywy wypowiedzi

W  tekście  Kronik  Historii  Kosmicznej  występują  liczne  zmiany  perspektywy 
wypowiedzi.  Owe  zmiany  perspektywy  wypowiedzi  są  nieodłącznym  aspektem 
wszechobejmującej dynamiki Historii Kosmicznej, która nie można zamknąć w ramach jednej 
perspektywy wypowiedzi, jak choćby trzecia osoba liczby pojedynczej.

Historia  Kosmiczna  jest  wszystkim  –  czymś  wewnętrznym,  zewnętrznym, 
mikrokosmicznym,  makrokosmicznym,  obiektywnym,  subiektywnym,  nami  wszystkimi  i 
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nikim spośród nas. Ograniczenie się jedynie do używania trzeciej osoby liczby pojedynczej 
oznaczałoby  pełne  skrępowanie  się.  Zmiany  w perspektywie  wypowiedzi  stanowią  także 
odbicie źródła Historii Kosmicznej jako żywego przekazu docierającego do nas z nieustannie 
zmieniających się wymiarów. Czasami perspektywa wypowiedzi ma charakter obiektywny i 
opisowy. Innym razem Historia Kosmiczna mówi do ciebie. Czasami jesteśmy to my, autorzy, 
albo  wręcz  wszyscy,  którzy  uczestniczą  w  formułowaniu  podstawowych  zasad  Historii 
Kosmicznej. Mamy także do czynienia z posługiwaniem się różnymi rodzajami: on, ona, Bóg, 
kobieta,  mężczyzna  itd.,  co  ma  na  celu  podkreślenie  braku  wyłączności  jakiegokolwiek 
rodzaju.  W Historii Kosmicznej rodzaj ma charakter wielostronny i całościowy. 

Wprowadzenie: 
Przygotowanie Czytelnika do lektury Kronik Historii Kosmicznej 

Kosmiczna Historia jest zstąpieniem Absolutu, pozytywną strukturą dostosowaną do 
warunków Zamknięcia  Cyklu.  Gdy po raz pierwszy spotykamy Historię  Kosmiczną,  to  z 
czym mamy do  czynienia  jest  w istocie  konfrontacją  z  naszymi  własnymi  niezbadanymi 
przypuszczeniami dotyczącymi rzeczywistości. Mądrze jest tym samym umieć zawiesić swój 
umysł  wówczas,  gdy stykamy się z tą wiedzą.  Rzecz dotyczy tu umysłu konceptualnego, 
wiedzy nabytej, umysłu otrzymanego w momencie narodzin – trzeba zawiesić działanie tego 
umysłu i ćwiczyć się w sztuce utrzymywania tego stanu rzeczy. 

Przy zastosowaniu technik medytacyjnych należy ćwiczyć się w sztuce zatrzymywania 
umysłu  i  uświadomić  sobie  fakt,  że  pewne  myśli,  będące  rezultatem  przyzwyczajeń, 
pojawiają  się  niezależnie  od  świadomości.  Owe  myśli  stają  się  swego  rodzaju  filtrem 
zaburzającym odbiór rzeczywistości. To bardzo ważne by dostrzec,  że tego rodzaju myśli 
będące rezultatem przyzwyczajeń czy też koncepcje rzeczywistości przypominają złudzenia 
pojawiające  się  samoczynnie  –  są  jednak  zaledwie  złudzeniami.  Bardzo  istotne  jest 
uświadomienie sobie tego w jaki sposób złudzenia te w sposób automatyczny i nieświadomy 
pojawiają się na ekranie rzeczywistości naszej percepcji na jawie w taki sposób, że nasze 
zachowanie staje się w rzeczywistości funkcją pewnych myśli i  wzorów, których jesteśmy 
nieświadomi. Tylko wówczas, gdy zdołamy dostrzec ten fakt w pełni, możemy podjąć próbę 
sformułowania nowych myśli czy też nowej wizji rzeczywistości. 

W  przypadku  Historii  Kosmicznej  zaprezentowany  zostaje  całkiem  nowy  model 
rzeczywistości,  nowa  galaktyka  i  nowa  metoda  wiedzy,  zatem  należy  być  świadomym 
pewnych subtelnych kwestii  –  natury umysłu,  tego co  jest  postrzegane i  sposobu,  w jaki 
umysł  przetwarza  swoje postrzeżenia.  Wszystko rozpoczyna się  od  zatrzymania  umysłu  i 
uświadomienia  sobie  faktu,  że  umysł  składa  się  z  nieskończonej  liczby  koncepcji  i 
wskazówek, które mogą być powiązane lub nie i oparte są na niezbadanych przypuszczeniach 
na  temat  rzeczywistości.  Należy  im  się  przyjrzeć  i  stwierdzić  czym  w  istocie  są  te 
przypuszczenia.  Musisz  nauczyć  się  je  dostrzegać,  a  później  uświadomić  sobie  fakt,  że 
będziesz wnosił swój wkład do nowego modelu świata – nieodzowne jest więc wydostanie się 
z  kręgu  opisywanych  przypuszczeń.  Musisz  zrzucić  kajdany obecnego  modelu  świata  ze 
swojego własnego sposobu myślenia czy też postrzegania rzeczy. Tylko w ten sposób możesz 
rzeczywiście przygotować się do rozważań nad nową perspektywą czy też nowym modelem 
rzeczywistości. W powyższej kwestii zawierają się dyscyplina i wysiłek.  Ewolucja dokonuje 
się poprzez wysiłek. Wysiłek jest ewolucją. Poddajesz swój umysł ewolucji poprzez wysiłek 
w dyscyplinie i wiedzy. Musisz stosować wysiłek nieustannie, nie możesz przestać. Żadna 
forma dyscypliny nie ma swojego końca. Dopóki nie zrozumie się w sposób jasny i właściwy 
powyższych  subtelnych  kwestii,  trudno  będzie  osiągnąć  właściwe  zrozumienie  Historii 
Kosmicznej. Jak można zrozumieć czym jest rzeczywistość, jeśli nie kontroluje się własnego 
umysłu?
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Przy konsekwentnym wysiłku i stosowaniu dyscypliny Historia Kosmiczna zaczyna 
mieć  kumulatywny  efekt  jakościowy,  który  w  coraz  większym  stopniu  wznosi  naszą 
codzienną  świadomość  na  poziom  czwartowymiarowej  percepcji  rzeczywistości.  W 
rzeczywistości tej wszystko wydaje się jakby wyłaniało się ze snu czy przestrzeni kosmicznej, 
a pielęgnacja percepcji kosmicznej i doznań kosmicznych przychodzą ze znacznie większą 
łatwością. Sam ten proces stanowi efekt Historii Kosmicznej. Rozumiemy przez to, że słowa 
czy  też  wyrażenie  „Historia  Kosmiczna”  odnosi  się  do  pewnego  rodzaju  doświadczenia 
psychicznego, jakości czy też stanu umysłu kosmicznego pola percepcji.

Powyższe rozważania mają na celu jedynie pomoc w dotarciu do punktu, w którym 
sam  będziesz  mógł  rozumieć  i  uświadamiać  sobie  fakt,  że  doświadczamy  formy 
rzeczywistości   w  stopniu  radykalnym  „nowszej”  niż  cokolwiek  co  dotąd  zostało 
zaprezentowane gatunkowi ludzkiemu. Ważne by wiedzieć w jaki sposób należy postrzegać 
nowe  wzory  informacyjne  Historii  Kosmicznej  w  sposób  receptywny   -  tak,  by  mogły 
wywrzeć na tobie wrażenie i zostawić w tobie trwały ślad. 

Przedmowa: Filozofia Historii Kosmicznej

„Dlaczego  jednak  mielibyśmy  zmieniać  działania  natury?  Może  istnieć  głębsza 
filozofia niż ta o której marzymy – filozofia, która odkrywa sekrety natury, ale nie zmienia ich 
– poprzez przeniknięcie ich, oczywiście” – Bulwer Lytton

Filozofia Historii Kosmicznej wyraża się w tym, że Wszechświat jest w swej istocie 
nośnikiem inwolucji  i  ewolucji  duszy rozumianej  jako  jedyny,  wszechobejmujący obwód 
wszelkiej  boskiej  świadomości  regulowany przez  Prawo  Czasu.  Z  tego  punktu  widzenia 
Historia  Kosmiczna  stanowi  kompletny,  całościowy  system  myśli,  a  także  kompletne, 
całościowe pole percepcji rzeczywistości i Wszechświata; tym samym filozofia ma charakter 
bezgraniczny i oznacza zrozumienie prawdziwej natury rzeczywistości, które przybiera postać 
zasady Historii Kosmicznej.

Historia Kosmiczna stanowi dyskurs duszy na etapach swojej inwolucji i na etapach 
swojej  ewolucji.  Inwolucja  jest  procesem dążenia  ku  dalszemu  zgęstnieniu,  podczas  gdy 
ewolucja stanowi proces uwalniania się od zgęstnienia. Inwolucję duszy można pojmować 
jako tworzenie materii. Czym więcej materii powstaje, tym bardziej rozprzestrzenia się ona w 
nieskończonej  różnorodności  form  we  Wszechświecie  i  wszystkich  wszechświatach. 
Wszystkie  formy materii  są w istocie  manifestacjami inwolucji  duszy.  Zewnętrzny aspekt 
materii  wyraża  wewnętrzny  aspekt  duszy.  Innymi  słowy,  gdy  spoglądasz  na  kwiat  lub 
kryształ,  widzisz  wyraz  pewnej  jakości  duszy,  która  przybrała  tę  konkretną  manifestację 
zewnętrzną. 

Dusza  w  kwiecie  lub  krysztale  istnieje  za  sprawą  inwolucji  i  ewolucji  duszy 
należących do jedynego wszechobejmującego obwodu. Możemy wyobrażać sobie ten obwód 
jako pewną bardzo złożoną strukturę, zawierającą w sobie wiele nici i odgałęzień. Wyobraź 
sobie,  że  ów  wszechobejmujący  obwód  w  sposób  niewidzialny  rozprasza  się  wśród 
wszystkich różnorodnych form materii i  życia istniejących we Wszechświecie. Obwód ten 
symbolizuje całokształt ewoluującej świadomości boskiej. 

Mamy zatem zasadę duszy,  która  może być  rozumiana jako witalny oddech myśli 
Boga, które manifestują się w konkretnej formie lub w też postaci pewnego procesu. W ten 
sposób kryształ lub kwiat wyraża szczególną manifestację tego, co możemy nieco topornie 
nazwać myślą lub myślokształtem Boga. Nie ma żadnego innego sposobu by wytłumaczyć 
dlaczego kryształ jest tak przepiękny i misterny – mimo to wiele osób myśli: „ale przecież 
kryształ to martwa materia – nie ma żadnych uczuć”. To może być prawda że kryształ nie 
posiada tego rodzaju zdolności odczuwania, jaka charakteryzuje choćby warzywa czy inne 
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rośliny,  ale  ma  za  to  swoją  własną  zachwycającą  strukturę  i  formę,  a  także  nieodłączną, 
wewnętrzną siłę transdukcji. 

To właśnie ten wewnętrzny potencjał transdukcji energii razem z jego formą stanowi o 
duszy kryształu. W ten sposób dusza stanowi pierwotną myśl Boga która wypełnia określoną 
formę  manifestacji,  napełniając  ją  strukturą,  celem  i  funkcją.  Nawet  o  maszynie  można 
powiedzieć,  że posiada duszę,  ponieważ ktoś napełnił  ją myślą,  intencją, funkcją i  celem. 
Kiedy jest włączona, lubisz ją, głaszczesz i  mówisz, że ją lubisz.  Jeśli  jest  użyteczna, nie 
chcesz  by  przestawała  działać.  Jak  więc  widzimy,  wszystko  jest  przeniknięte 
wszechobejmującym obwodem podlegającym ewolucji za sprawą świadomości boskiej.

Wszechświat stanowi pełną, złożoną myśl Boga składającą się z nieskończonej liczby 
form, procesów i  struktur,  z  których wszystkie  istnieją  dla  inwolucji  i  ewolucji  duszy od 
nicości do gęstości i od gęstości do światła. Nicość to jedynie próżnia. Potem Bóg napełnia tę 
próżnię myślą. Myśl staje się manifestacją, i w tym procesie przejawiania się, które Prawo 
Czasu  definiuje  jako  ewolucję  czasu  jako  świadomości,  myśl  przechodzi  przez  stadium 
przedświadome, stadium instynktownie nieświadome, później wyżej rozwinięte ewolucyjnie 
stadium nieświadome, aż wreszcie osiąga stadium świadome i trwale świadome. Owo stadium 
ostateczne jest, mówiąc poprawnie, stadium ewolucji. W pewnym sensie można powiedzieć 
że wszystko jest ewolucją, ale w rzeczywistości należy dokonać tu podziału na dwa odrębne 
procesy – inwolucję i ewolucję.

To dusza przemieszcza się w toku procesu inwolucji w materię i ewolucję z materii we 
Wszechświat.  Świadomość  jest  tym,  co  podlega  ewolucji  poprzez  różne  stadia  –  od 
przedświadomości  poprzez  świadomość  aż  po  nadświadomość,  a  także  świadomość 
podprogową  czy  też  hiperorganiczną,  czyli  świadomość  znajdującą  się  poza  zakresem 
funkcjonowania umysłu. Śri Aurobindo pisze, że nawet najwybitniejsza koncepcja stworzona 
przez  umysł  stanowi  wyłącznie  funkcję  ignorancji,  albo  też  pewnego  niższego  stanu 
świadomości, który poszukuje wiedzy. Umysł stanowi jedynie względne stadium przejściowe 
w procesie  ewolucji  całej  dynamiki  świadomości.  W pewnym momencie  świadomość  (a 
precyzyjniej   podprogowa  dynamika  świadomości)  całkowicie  uwalnia  się  od  umysłu, 
wykraczając tym samym poza umysł. Oto ostateczny zasięg świadomości. 

Gdy przyjrzymy się nam samym, wówczas dostrzeżemy, że w rzeczywistości jesteśmy 
tylko nieznaczącymi,  malutkimi pojemnikami na silnie tętniące życiem systemy nerwowe, 
stanowiących  oś  orientacyjną  między  ewolucją  i  inwolucją  duszy,  która  jest  poddawana 
transformacjom za sprawą boskiej świadomości i regulowana jest Prawem Czasu.  Wszystko 
co istnieje ma precyzyjnie określony termin i długość trwania. Wszystko zaczyna istnieć i 
podlega mutacjom w określonych momentach w synchronicznym procesie skoordynowanym 
w czasie, który w pełni podlega władzy Prawa Czasu. 

Proces  przechodzenia  od  inwolucji  do  ewolucji  przyspiesza  wraz  ze  wzrostem 
świadomości  Prawa  Czasu.  Mamy także  na  myśli  przyspieszenie  przy  przechodzeniu  od 
bardziej do mniej gęstych stanów materii. To przynosi ze sobą całą gamę form transmutacji 
biomolekularnego  procesu  życia,  którego  doświadczamy  właśnie  teraz.  W  ramach  tego 
procesu możemy dostrzec skłonności do diety wegetariańskiej, później do diety opartej na 
surowym jedzeniu, aby w końcu dojść do odżywiania organizmu jedynie przy zastosowaniu 
właściwych technik oddechowych. Jest to powiązane z faktem, że świadomość poddaje duszę 
ewolucji prowadzącej do mniej gęstych form materii. Gdy dusza ostatecznie uwalnia się od 
gęstości materii, osiąga poziom maksymalnej nadświadomości – przechodzi od świadomości 
hiperorganicznej do absolutnej świadomości podprogowej, albo też świadomości bez ciała. 

Oto  opis  filozofii  Historii  Kosmicznej.  Możemy uczyć  się  o  Historii  Kosmicznej 
jedynie  dlatego,  że  uświadomiliśmy sobie  Prawo Czasu.  Tylko wtedy,  gdy uświadomimy 
sobie Prawo Czasu percepcja rzeczywistości będzie mogła zmienić się w sposób dynamiczny 
i  dramatyczny.  Oto  funkcja  procesu,  w  którym  aktualnie  żyjące  istoty  ludzkie  uzyskują 
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świadomość poprzez cały zestaw proroczych reguł odkrywania Planu Boskiego. Gdy Prawo 
Czasu  uczyniło  swego  nosiciela  lub  odkrywcę  w  większym  stopniu  samoświadomym, 
świadomym siebie jako nośnika przekazu lub tertona (ukrytego odkrywcy skarbów), fakt ten 
zrodził potrzebę pojawienie się odbiorcy tego przekazu, którym jest uczeń albo też Czerwona 
Królowa.  Owa  zasada  transmisji  binarnej  musiała  znaleźć  swą  świadomą  manifestację. 
Bardzo ważne by to  przekazać,  ponieważ mamy tu  do czynienia z  podwójnym tematem. 
Pierwszym jego aspektem jest tu filozofia Historii Kosmicznej, a drugim oprzyrządowanie 
procesu przekazu, poprzez który Historia Kosmiczna staje się znana na naszej planecie w 
określonym czasie.  Filozofia  Historii  Kosmicznej  poprzez  swych  nosicieli  przynosi  także 
zasady  ewolucji  duszy,  ewolucji  świadomości  i  Prawa  Czasu.  Jako  nośnik  inwolucji  i 
ewolucji,  sam Wszechświat  przechodzi  drogę od nieświadomości  poprzez świadomość do 
nadświadomości.  Biorąc  pod  uwagę  tę  filozofię,  Historia  Kosmiczna  stanowi  sposób 
zapisywania  i  artykułowania  danego  procesu  poprzez  kanały  obdarzonych  boskimi 
predyspozycjami do przyjęcia tej manifestacji. 

Filozofia Historii Kosmicznej może również zostać opisana jako wybawienie duszy 
świata od terroru historii profanicznej. Zmusza nas to do przejścia na poziom względnego 
założenia i wniosku, że Historia Kosmiczna nie zaistniałaby i nie wkroczyłaby w sferę bytu, 
gdyby nie byłoby potrzeby wybawienia duszy od terroru historii profanicznej. Jeśli nie byłoby 
potrzeby wybawienia, nie byłoby też Historii Kosmicznej. Faktycznie jednak dusza światowa 
tej konkretnej planety jest zaplątana w sieć terroru historii profanicznej. 

Z  jednej  strony  terror  historii  profanicznej  stanowi  jedynie  apogeum  zgęstnienia, 
którego poddawana inwolucji dusza doświadcza zanim rozpocznie proces ewolucyjny. Kiedy 
inwolucja duszy w materię dotrze do punktu, w którym sama w sobie materia staje się coraz 
bardziej złożona, bardziej stężona i gęsta, dusza wplątana w tę materię w coraz większym 
stopniu podlega temu, co możemy określić jako proces zapominania. 

Czy proces zapominania, który leży u podstaw ignorancji odpowiedzialnej z kolei za 
skłonność  do  polegania  na  iluzorycznych  przekonaniach,  domysłach,  czy  też  o  tym  co 
poprzednio  nie  było  kwestionowane. W  rezultacie  powstają  wszelkiego  rodzaju 
dogmatycznie,  niezweryfikowane  przekonania.  Wszystkie  one  podsumowane  lub  też 
rozpatrywane  łącznie  składają  się  na  historię  profaniczną,  stanowiącą  opis  iluzorycznego 
wszechświata nieświadomie wydobywającą się z umysłu i przyjmowaną przez masy ludzkie 
(które  są  do  tego stopnia  wplątane  w materię,  że  nawet  nie  zdają  sobie  z  tego sprawy).  
Nieświadome  dokonującego  się  procesu  gęstnienia  masy  ludzkie  zdolne  są  zaledwie  do 
odzwierciedlania  w coraz większym stopniu profanicznej  historii,  która stanowi  w istocie 
historię terroru. 

Właśnie dlatego dominujący obecnie model świata opisuje Wszechświat jako miejsce 
„przepełnione  przemocą”,  dlatego  właśnie  powstają  teorie  chaosu,  teorie  entropii,  oraz 
doktryna  bezalternatywności  zderegulowanej  gospodarki  wolnorynkowej.  Wszystko  to  są 
funkcje  terroru  historii  profanicznej.  Za  powstawanie  „terroru”  odpowiedzialne  są 
niepotwierdzone badaniami przekonania i  niezdolność ludzi  do zbadania zarówno samych 
siebie,  jak  i  nieokiełznanego  oraz  nieświadomego  uzależnienia  od  własnego 
relatywistycznego systemu przekonań. To jest w istocie całkowita rezygnacja z wolności. 

Ludzie są do tego stopnia uwikłani w historię profaniczną lub materializm historyczny, 
że żywią przekonanie, iż podtrzymanie działania tego systemu stanowi ich zadanie. Ludzie 
myślą:  „O,  mamy  teraz  fabrykę  nawozów  sztucznych”  albo  „możemy  teraz  dokonywać 
modyfikacji genetycznych” albo „Mamy zegary, komputery, działa i bomby, więc musimy 
podtrzymywać ten stan rzeczy, nie możemy cofnąć czasu”. To wszystko są wyrazy rezygnacji 
z wolności albo wręcz wyrzeczenia się wolności. Dlaczego nie możemy przestać?! Dlaczego 
nie możemy zrezygnować z tego wszystkiego i zamiast tego spojrzeć w gwiazdy? Dlaczego 
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nie  możemy  powiedzieć,  że  to  wszystko  jest  drogą  donikąd?  Właśnie  dlatego  Historia 
Kosmiczna jest absolutnie niezbędna. 

Historia profaniczna stanowi w istocie zapis i filozofię materializmu historycznego. 
Gdy materializm historyczny przybiera skalę zjawiska planetarnego, staje się przerażający. 
Gdy staje się dominującym zjawiskiem planetarnym, wówczas nikt inny nie jest dopuszczany 
do głosu czy w końcu do władzy, jeśli nie wyraża w tym czy innym stopniu niesłabnącej 
potęgi materializmu historycznego. To właśnie leży u podstaw terroru. Sam w sobie terroryzm 
jest symetryczną odpowiedzią na tyraniczną dominację materializmu historycznego i duszący 
efekt, jaki wywiera on na duszę świata. 

W tym właśnie momencie pojawia się prorocze wyzwolenie. Prawo Czasu i Historia 
Kosmiczna  stanowią  manifestację  Galaktycznego  Majańskiego  rodowodu  umysłowego, 
zawierając prorocze kody i klucze niezbędne dla uwolnienia się w tym konkretnym momencie 
czasu, gdy osiągnęła swój szczyt potrzeba wizji radykalnie alternatywnej wobec tej,  która 
obecnie dominuje w światowej duszy i w światowym umyśle. Rola i funkcja pzekaźnika i 
odbiorcy  Historii  Kosmicznej  są  komunikowane  w  proroczym  przekazie  i  osadzane  w 
szerszym kontekście(który jest kontekstem Prawa Czasu). Przekaz ten nie jest osadzony w 
profanicznych wizjach materializmu historycznego.  Poprzez szybkie rozprzestrzenianie się 
Kalendarza Trzynastu Księżyców, szerszy kontekst  Prawa czasu zaczyna napełniać swoim 
tchnieniem pogrążone w zepsuciu ciało świata i zrzucać martwą duszę świata w celu ukazania 
w całej okazałości nowego, lśniącego człowieka planetarnego. 

     Filozofia Historii Kosmicznej jest tak wielka, tak prosta i tak uniwersalna, że 
cokolwiek byłoby prawdziwe w aspekcie duchowym, zostanie przekształcone i zintegrowane 
z tą filozofią.  Historia Kosmiczna stanowi siłę,  dzięki której może dokonać się zbawienie 
duszy świata. 

Jako  że  treść  umysłu  kosmicznego  pozostaje  uniwersalna  i  stała  przy  wszystkich 
poziomach inteligencji, Historia Kosmiczna jest adresowana do wszystkich istot niezależnie 
od ich predyspozycji. W zależności od predyspozycji ulega jedynie zmianie. Tym samym psu 
czy też Plejadaninowi może jawić się czymś innym, niż jawi się tobie, przez cały czas jednak 
stanowi ten kosmos który jest  postrzegany i  pojmowany przez różne istoty oraz poziomy 
inteligencji. Filozofia Historii Kosmicznej dostarcza kryterium, przy użyciu którego można 
badać swoje własne przekonania czy filozofię duchowości oraz religii i sprawdzić w jakim 
stopniu  są  z  nią  zgodne.  Można  dostrzec  kontrast  między Historią  Kosmiczną  i  historią 
profaniczną. Kwalifikacja historii profanicznej jako formy terroru wyjaśnia nam przyczynę i 
uzasadnienie Historii Kosmicznej. Oto sedno nauczania filozofii Historii Kosmicznej. 

Wstęp: Geneza Historii Kosmicznej

Historia  Kosmiczna  to  nadzwyczaj  obszerny  temat.  Dlaczego  jednak  praca  o  niej 
składa się z siedmiu tomów? Ponieważ jesteśmy gatunkiem podlegającym obecnie mutacji 
nakierowanej na świadomość kosmiczną i wszystkiego musimy doświadczyć na nowo. 

W pojeździe  ewolucyjnym  naszego  życia  na  Ziemi  dokonuje  się  zmiana  biegów. 
Dokonujemy przejścia od Wieku Kosmosu do Nowego Czasu. Należy dokonać radykalnego 
przewartościowania  wszystkiego.  Podstawą  myśli  ludzkiej  podczas  tej  zmiany jest  Prawo 
Czasu. Odkrycie tej rangi, co odkrycie Prawa Czasu, dokonywane jest jedynie raz na kilka 
tysiącleci.  Siedem tomów  Kronik  Historii  Kosmicznej  służy temu,  by w pełni  zrozumieć 
wszystkie skutki Prawa Czasu dla kolejnego etapu naszej ewolucji.

Przede wszystkim musimy zrozumieć, że Historia Kosmiczna stanowi punkt widzenia. 
Nie jest to po prostu systematyczny wykład wiedzy, historii czy nauki, ale pełna perspektywa 
kosmiczna,  która  postrzega  cały  umysł  i  rzeczywistość  poprzez  dokładnie  wypolerowaną 
soczewkę  galaktyczną,  stąd  Księga  Tronu.  Wszystkie  ziemskie  trony  są  odbiciem 
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niebiańskiego  archetypu  Tronu  Boskiego,  pozycji  Wszechpotężnego  Stwórcy  z 
metaforycznego siódmego  dnia  stworzenia.  Czyni  to  Historię  Kosmiczną światopoglądem 
boskim  i  sakralnym.  Kroniki  Historii  Kosmicznej  określają  duchowy  wymiar  ładu 
rzeczywistości mającego strukturę hierarchiczną i rozciągającego się na wiele wymiarów. 

Z  perspektywy  Historii  Kosmicznej  ewolucja  nie  jest  mutacją  genetyczną,  lecz 
zstąpieniem boskiej zasady, która przyspiesza materię życia, nadając jej orientację nową i w 
najwyższym stopniu duchową. Złączenie mutacji genetycznych i zstąpienie zasady boskiej 
daje początek nowej epoce świadomości planetarnej – noosfery. Gdy uświadamiamy sobie tę 
kwestię, możemy zrozumieć fakt, że właśnie dokonuje się nasza ewolucja od homo sapiens do 
homo  noosphericus.  Noosfera,  powłoka  psychiczna  Ziemi,  stanowi  magazyn  ponownie 
sformułowanej wiedzy ludzkiej, która stała się konieczna za sprawą odkrycia Prawa Czasu.

Gdy weźmiemy pod uwagę ogrom Prawa Czasu i  rozległy zakres  Kronik Historii  
Kosmicznej,  musimy wówczas zapytać: Skąd to wszystko się wzięło? Skąd pochodzi tego 
rodzaju koncepcja ponownego uformowania umysłu ludzkiego?

Wszelkiego rodzaju rzeczywista odnowa i ponowne sformułowanie wiedzy ma swoje 
źródło  w  żywym  objawieniu,  w  żywym  przekazie,  który  trwa  na  wyższym  stadium 
archetypowym,  po  czym  zstępuje  w  wymiar  świadomości,  w  ramach  którego  wymaga 
pewnego pośrednictwa ludzkiego. W przypadku Kronik Historii Kosmicznej to „pośrednictwo 
ludzkie” przybiera postać archetypowej pary, w której jeden nosiciel dokonuje przekazu, a 
drugi przekaz ten odbiera, w zgodzie ze szczególnym celem i funkcją danego momentu w 
czasie.  Aby zrozumieć  Kroniki Historii  Kosmicznej  należy uświadomić sobie charakter jej 
genezy powiązanej z dwojgiem nosicieli. Gdy zrozumiemy w jaki sposób przekazane zostały 
Kroniki Historii Kosmicznej, będziemy mogli w pełni docenić światopogląd zaprezentowany 
w Księdze Tronu i sens sześciu kolejnych tomów. 

Historia  Kosmiczna  stanowi  ewolucyjny  szablon  całości  noosferycznej,  który 
konieczny jest dla ponownego uformowania umysłu ludzkiego i bazy wiedzy u kresu cyklu – 
apogeum  materii.  To  co  nazywamy historią  ludzką  jest  w  istocie  historią  zawłaszczania 
ludzkiej  świadomości  przez  materializm.  Historia  Kosmiczna  stanowi  oczywiście 
światopogląd transmaterialistyczny, jest rzeczywistym antidotum ewolucyjnym i warunkiem 
koniecznym  dla  wykroczenia  poza  aktualne  stadium.  Nie  da  się  zniszczyć  materializmu 
poprzez  likwidację  fabryk,  stacji  radiowych  czy  telewizji.  Jedynym sposobem na  zmianę 
światopoglądu materialistycznego jest  dekonstrukcja całokształtu  systemu przekonań który 
legł  u  jego  podstaw  i  zastąpienie  go  alternatywnym  systemem  przekonań  –  Historią 
Kosmiczną. 

Historia  Kosmiczna  jest  zakorzeniona  w  ładzie  synchronicznym,  matrycy  czasu 
czwartowymiarowego,  który  synchronizuje  wszystkie  aspekty  rzeczywistości 
trzeciowymiarowej.  W porządku  synchronicznym  zawiera  się  promienista  matryca, która 
obecna jest  w strukturze noosfery (Ziemskiej  powłoce mentalnej)  i  regulatorze banku psi 
(mechanizm noosfery, stanowiący rodzaj archiwum czasu czwartowymiarowego.  Oznacza to, 
że całość Historii Kosmicznej wbudowana jest w noosferę. Można o tym mówić ludziom, 
należy jednak przytoczyć przykłady, by zostać właściwie zrozumianym. 

Twórcami  ludzkimi  i  archetypowymi  przykładami  Historii  Kosmicznej  są  Votan  i 
Czerwona Królowa. Archetypy stanowią wzory pierwotnych form; strukturami kosmicznymi, 
które przekształcają przechwycone przez siebie istoty ludzkie w postacie, których obecność 
przemienia wrażliwych na nie  w aktorów występujących w boskim przedstawieniu. Do roku 
2012 wszystkie  istoty ludzkie przypomną sobie,  że są aktorami w boskim przedstawieniu 
zatytułowanym „Zamknięcie  cyklu i  odtworzenie Duszy Świata”.  Gatunek ludzki rozumie 
wyłącznie przykłady odwołujące się do istot ludzkich; tym samym Historia Ludzka musiała 
zostać wbudowana w świadomość ludzi. 
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Na przykładzie Votana i Czewonej Królowej obrazowana jest zasada galaktycznego 
majańskiego przekazu świadomości. To w najwyższym stopniu istotne, by zrozumieć, że ta 
fundamentalna  zmiana  i  ponowne  sformułowanie  wiedzy  ludzkiej  jest  czymś,  co  jeden 
człowiek może przekazać innemu. Może tym samym stać się częścią bazy ludzkiej wiedzy 
nabytej. Gdzie jednak znajdują się źródła wiedzy ludzkiej?

Istnieją  dwa podstawowe typy wiedzy ludzkiej: wiedza objawiona i wiedza nabyta. 
Wiedza  objawiona  może  mieć  różnorodny  charakter,  od  głębokich  objawień  duchowych 
poczynając,  kończąc  na  sytuacji  Izaaka  Newtona,  któremu prawo grawitacji  objawiło  się 
wówczas, gdy przypatrywał się jabłku spadającemu na ziemię. Newton nie nabył tej wiedzy; 
objawiła się mu ona za pośrednictwem intuicji na rozkaz boski. W tym momencie jego umysł 
otworzył się. Gdy ujął swoje doświadczenie w postaci wzoru, stało się ono częścią wiedzy 
nabytej. 

W przypadku Historii Kosmicznej mamy do czynienia z wiedzą objawioną – objawia 
się ona jednemu medium, po czym jest przekazywana drugiemu medium. Oboje dokonują 
wcielenia  wiedzy,  po czym ją  przekazują.  Obserwujemy więc proces  przejścia  od wiedzy 
objawionej do wiedzy nabytej – od całkowicie intuicyjnej podstawy i struktury, która stanowi 
współbrzmienie konkretnego umysłu ludzkiego z bankiem psi i noosferą, do jej rzeczywistego 
wcielenia w zasady strukturalne bycia. 

Pierwszy etap programu Historii Kosmicznej implodował i był przekazywany poprzez 
Votana (znanego także jako Zamykający Cykl) od 1983 roku, gdy opublikowany został tekst 
Earth  Ascending,  an  Illustrated  Ttreatise  on  the  Law Governing  Whole  Systems.  W tym 
tekście naukowym na temat systemów całościowych po raz pierwszy pojawia się program 
banku  psi.  Owo stadium założycielskie  Historii  Kosmicznej  znalazło  swą  kontynuację  w 
kolejnej  pracy  Votana,  Fakor  Majów,  wraz  z  całością  odkrycia  Prawa  Czasu.  Powyższe 
obszerne prace stanowią podstawowy program Historii Kosmicznej. 

W pewnym momencie, gdy dla Votana stało się oczywiste, że struktura całego systemu 
wiedzy  kosmicznej  stanowi  zasadę  zbawienia  wiedzy  dla  istoty  ludzkiej,  pojawiło  się 
właściwe naczynie przekazu.  Wyraża ono Czerwoną Królową. Ona jest Czerwoną Królową, 
ponieważ  cykl  musi  zostać  odnowiony.  Czerwień  stanowi  barwę  inicjacji,  a  „Królowa” 
wyraża tu żeńską matrycę, która generuje lub daje narodziny, z których rozkwita potem nowy 
byt.  Właśnie  dlatego  imię  „Czerwona  Królowa”  wywołuje  tak  silny rezonans  w  pamięci 
archetypowej. 

Gdy nośnik Czerwonej Królowej zamanifestował się Votanowi, wówczas dynamika 
Historii  Kosmicznej  została  wprawiona  w ruch.  Z  uwagi  na  uchybienia  moralne  procesu 
historycznego zdominowanego przez mężczyzn, przekaz Historii  Kosmicznej dokonuje się 
nie  między  mężczyznami,  ale  od  mężczyzny  ku  kobiecie,  przyspieszając  tym  samym 
zstąpienie z dziedziny tego, co Absolutne, w dziedzinę tego, co względne. Powyższe dwie 
zasady nie są odrębne, lecz w istocie oddziałują na siebie nawzajem i nie mogłyby istnieć bez 
siebie. Dynamiczny program Historii Kosmicznej mógł zamanifestować się dopiero po tym, 
kiedy owe dwie zasady zostały ze sobą połączone. 

Całe  egzystencje  przekaźnika  i  odbiorcy  były  prowadzone  przez  zasadę  boską  i 
przygotowywane na moment odpieczętowania kodów i kluczy Historii Kosmicznej. Z samej 
swej natury Historia Kosmiczna jako sformowanie umysłu i wiedzy w momencie zamknięcia 
cyklu  stanowi  wysiłek  prawdziwie  monumentalny  czy  też  zadanie,  które  musi  zostać 
zrozumiane przez jej przygotowane nośniki, spełniające rolę instrumentów w tym procesie. 
Innymi słowy, gdy oboje spotkali się i Historia Kosmiczna mogła się rozpocząć, charaktery i 
style życia obojga uległy całkowitemu przeobrażeniu w taki sposób, aby mogli oni przyjąć 
Historię Kosmiczną. 

Zasadę  najwyższej  egzemplifikacji  nazywamy awatarą.  Awatara  uosabia  zstąpienie 
zasady  boskiej  w  domenę  ludzką  w  taki  sposób,  że  człowiek,  który  przybiera  rolę 
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awataryczną stanowi przykład szczególnej zasady boskiej.  W tym sensie Historia Kosmiczna 
stanowi  zasadę boską,  a  Votan i  Czerwona Królowa są przykładami  awatarycznymi.  Gdy 
uświadomisz sobie kim są te dwie istoty, natychmiast zrozumiesz, że masz do czynienia z 
rodzajem potencjału ewolucyjnego zawartego w tobie.

Aby rozpocząć tego rodzaju gigantyczne przedsięwzięcie,  obie  osoby pełniące rolę 
nośników  Historii  Kosmicznej  rozpoczęły  wprowadzanie  ścisłej  codziennej  dyscypliny 
opartej na praktykach jogi i medytacji, wśród nich asany, pranajama asztanga-jogi, medytacja 
szamata  i  vipassana,  darszan,  mantry  i  „ćwiczenia  z  mudrami  Drugiego  Stworzenia”. 
Odkryły one, że za sprawą tych praktyk w ich świadomościach zakodowane zostały etapy, 
procesy i  struktury Historii  Kosmicznej.  Te praktyki  fundamentalne można rozumieć jako 
metalogiczne  formy  dostarczające  bytowi  informacji  o  transhistorycznych  wzorach  i 
modelach zachowań. Odbicia Absolutu muszą zostać wbudowane w ich istnienia, aby mogła 
dokonać  się   egzemplifikacja  Historii  Kosmicznej  rozumiana  jako  interpretacja  tego  co 
Absolutne w dziedzinie tego, co relatywne. 

Aby jednak mogło dokonać się wstąpienie Historii Kosmicznej w ich formy cielesne, 
Votan  i  Czerwona  Królowa  musieli  dostąpić  niezliczonych  inicjacji  wewnętrznych  i 
zewnętrznych, które oczyściły ich z dotychczasowych przyzwyczajeń i skłonności, po czym 
precyzyjnie i delikatnie dostroiły ich do pełnionej roli  w taki sposób, że ich jedyną funkcją 
czy celem została Historia  Kosmiczna.  Wszystkie ich konfiguracje emocjonalne i  astralne 
zostały zaprojektowane w taki sposób, by mogły być maksymalnie czułe, który to atrybut 
został jeszcze wzmocniony przez fakt odizolowania się od wszystkich form manipulacji przez 
środki masowego przekazu i środki masowego przekazu w ogóle. Fakt ten zintensyfikował 
czystą  przestrzeń  wrażliwości,  w  której  przebywają  nośniki  Historii  Kosmicznej  w  taki 
sposób, że oboje mogą doświadczać różnorodnych niuansów różnych przejawów energii. 

Poprzez  trwający  proces  oczyszczenia  historycznego,  nośniki  Historii  Kosmicznej 
muszą manewrować poprzez różne programy poprzednich inkarnacji, zarówno z tego świata 
jak i z innych. Przejawiało się to poprzez pozorne bombardowanie umysłów lub nieprzerwane 
ataki psychiczne, albo też powtarzalne myśloformy pojawiające się w celu przetworzenia i 
przekroczenia przy pomocy wrażliwości ich oczyszczonych narzędzi. Przyjrzenie się przez 
nich wszystkim programom nieświadomości kosmicznej  było konieczne by upewnić się, że 
ich ciała astralne i emocjonalne zostały kompletnie obnażone.

Aby przejść przez ten uciążliwy proces, Votan i Czerwona Królowa przebywali tak 
często  jak  to  tylko  było  możliwe  w  odizolowanym środowisku  z  bardzo  ograniczonymi 
wpływami  z  zewnątrz;  tym  samym uwrażliwili  się  na  treści,  które  były  zawarte  w  nich 
samych  za  sprawą  amalgamatu  doświadczeń  z  poprzednich  inkarnacji.  Za  sprawą 
podwyższonej  wrażliwości,  oboje  mogli  rozpoznawać  jaki  rodzaj  energii  rzeczywiście 
znajduje  swój  wyraz  poprzez  nich,  w  celu  powiązania  tych  energii  ze  szczególnymi 
osobistościami  historycznymi  czy  postaciami,  albo  nawet  tylko  ich  charakteryzacjami, 
wszystkie  spośród których musiały być  dokładnie zrozumiane i  przekroczone,  aby mogło 
dokonać się ponowne sformułowanie bazy ludzkiej wiedzy. 

Wrażenia doświadczane przez Votana i Czerwoną Królową są w pełni powiązane z 
faktem, że stanowią oni wielokrotne emanacje awataryczne. W toku opisywanego procesu 
oboje doświadczali jednoczesnego rozwoju w coraz większym stopniu współczującego ciała 
empatycznego z całością  rasy ludzkiej  – bez wyjątku,  z  pełną i  absolutną bezwarunkową 
miłością  i  akceptacją  dla  każdego i  dla  wszystkiego,  a  przy tym bez utraty zdolności  do 
krytycznego  osądu.  (Można  żywić  współczucie  wobec  każdego,  a  jednocześnie  należy 
wydawać sądy krytyczne aby widzieć jasno i przypisać właściwy typ współczucia odpowiedni 
dla istoty znajdującej się na określonym stadium rozwoju ewolucyjnego).
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Historia Kosmiczna:  pozycja narodzin

Ponieważ  Historia  Kosmiczna  stanowi  rdzeń  powszechnego  pola  inteligencji,  nie 
istnieje nic, co nie byłoby Historią Kosmiczną. Aby inteligencja ta mogła przejawić się na 
Ziemi, musiała zaistnieć pewna pozycja jej narodzin: Votan i Czerwona Królowa stanowią 
taką właśnie pozycję narodzin. Nie tylko ich umysły,  ale także ich formy cielesne zostały 
przygotowane do tej roli przez boską zasadę. Oznacza to, że to, co określamy jako „Historię 
Kosmiczną”  stanowi  w  istocie  manifestację  treści,  które  zostały  zapieczętowane  w  ich 
ciałach. Poprzez aktywację psychiczną tych dwóch pól energetycznych program informacyjny 
nazywany Historią Kosmiczną rozpoczyna swoje działanie. 

Gdybyś  mógł  zobaczyć  film  astralny  dokumentujący  proces  przekazu  treści 
zachodzący między Votanem i  Czerwoną  Królową,  ujrzałbyś  określone  formy i  struktury 
emanujące ze  strony Votana, stanowiące jednak odpowiedź na matryce tych form i struktur 
zawarte  w świadomości  Czerwonej  Królowej.  Opisywany proces  ma charakter  wzajemny. 
Przekaźnik  i  odbiorca  są  w  istocie  jednym  i  tym  samym.  Przekaźnik  ma  za  zadanie 
zamknięcie cyklu, a odbiorca otwarcie nowego cyklu. Dwoje aktorów czy też wysłanników 
Historii  Kosmicznej  nie  tylko  realizuje  dynamikę  tego,  w  jaki  sposób  zasada  Historii 
Kosmicznej jest wprowadzana do domeny ludzi, ale też wypełnia funkcję profetyczną czy też 
nakaz profetyczny, które odpowiadają nadprzyrodzonemu charakterowi ich relacji. Sięgamy 
tu  do  samych  korzeni  pojęć  „Votan”  i  „Czerwona  Królowa”,  które  wywodzą  się  z 
przepowiedni przekazanej przez Galaktycznego Maję w Palenque. Przepowiednia ta nasyca 
nadnaturalnym charakterem funkcję oraz relacje Votana i Czerwonej Królowej.

Rola przekaźnika Historii  Kosmicznej  jest  w istocie  tożsama z rolą  Zamykającego 
Cykl – ową funkcję osobowości awatarycznej przyjmuje istota znana jako Votan. Fakt ten 
nadaje  Czerwonej  Królowej  równie  istotny  status  w  procesie  działania  awatarycznego. 
Relacja  między  dwojgiem  ma  charakter  całkowicie  unikalny,  ponieważ  dokonuje  się  w 
momencie  zamknięcia  cyklu.  Istnieje  wiele  różnych  poziomów,  które  zostają  połączone 
poprzez interakcję ich osobowości i przekształcone w objawienie Kronik Historii Kosmicznej,  
a  także,  na  innym poziomie,  ceremonię  siedmiu  lat  Misterium Kamienia  i  Doskonałości 
Duszy Ludzkiej 2004-2011. 

Najistotniejszą  przyczyną  owych  dwóch  różnych  płaszczyzn  ustanawianych  i 
wykonywanych przez Votana i Czerwoną Królową jest, na jednym poziomie przeprowadzenie 
procesu  ponownego  sformułowania  bazy  ludzkiej  wiedzy,  a  na  drugim  –  ujawnienie 
misterium  życia  i  śmierci.  Dokonuje  się  tu  powrót  do  proroczego  znaczenia  istot 
uzyskiwanego poprzez misterium grobowców, co stanowi źródło proroctwa: grobowiec Pakal 
Votana i grobowiec Czerwonej Królowej. 

[s.  XVI – tabela:  Źródło i  znaczenie proroczego ustanowienia Historii  Kosmicznej 
zawarte są w dwóch grobowcach w Palenque. Pierwszy z nich należy do Pakal Votana (692 r. 
n.e.),  drugi  –  do  Czerwonej  Królowej  (700 r.  n.e.  ?).  Unikalny grobowiec  Pakal  Votana, 
porównywalny jedynie z Wielką Piramidą w Gizie,  został  odkryty 15 czerwca 1952 roku. 
Odkrycie  to  zostało  zainicjowane  w  1949  roku  w  świątyni  znajdującej  się  na  szczycie 
Piramidy Inskrypcji,  gdy archeolog  Alberto  Ruz  usunął  ogromną  stertę  gruzu  i  dostrzegł 
wystającą z ziemi ceramiczną rurę. Rura ta, jak później odkryto, przebiegała od szczytu aż do 
podstawy  Piramidy  Inskrypcji,  w  górnej  częśći przez  całą  odległość  od  podłogi  aż  po 
świątynię na szczycie. Owa rura, którą Ruz określił mianem „psychoduktu”, zyskała sobie 
nazwę TELEKTONON albo też Ziemska Rura poprzez którą Mówią Duchy. 
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W  komnacie  w  której  odkryto  grobowiec  wyrzeźbiono  wyobrażenia  Dziewięciu 
Władców Czasu i Przeznaczenia. Pod misternie rzeźbionym wiekiem sarkofagu odnaleziono 
jadeitową maskę wyobrażającą tego, kto uzyskał „prawdziwą twarz”, czyli wiedzę, mądrość i 
oświecenie. Od czasów, gdy grób Pakala został zapieczętowany w roku  692 do momentu 
jego otwarcia  w 1952 upłynęło  dokładnie  1260 lat.  Na podstawie  odkrycia  Prawa Czasu 
wiemy,  że  12:60  stanowi  liczbę  wygnania  w  trzeciowymiarową  domenę  materializmu. 
Zgodnie z cyklem trzynastu baktunów, Długi Rachunek Majów trwa od roku 3113 p.n.e. do 
2012 n.e. Okres między rokiem 692 a 2012 wynosi 1320 lat. Według Prawa Czasu, 13:20 to 
częstotliwość odkupienia czasu. Oto esencja przepowiedni grobowca Votana – mamy 60 lat 
od  1952  roku  do  2012  aby  zerwać  ze  sztucznym  systemem  chronometrycznym  12:60  i 
powrócić do naturalnego czasu 13:20. 

Grobowiec  Czerwonej  Królowej  został  odkryty  1  czerwca  1994  roku;  od  razu 
ogłoszono go najbardziej sensacyjnym odkryciem od czasu Grobowca Pakal Votana prawie 
42 lata wcześniej. Nowy grobowiec został niemal od razu zidentyfikowany jako „Grobowiec 
Czerwonej  Królowej”.  Stało  się  tak  dlatego,  że  wieko  grobowca  pomalowane  było  na 
czerwono  nie  tylko  z  zewnątrz,  ale  także  i  od  wewnątrz.  Gdy  1  czerwca  1994  roku 
podniesiono wieko grobowca i odsłonięto „Czerwoną Królową”, w powietrzu wszędzie wokół 
rozpylił się czerwony proszek (cynober), odsłaniając szczątki szkieletu kobiety, a także dużą 
ilość obrobionych z maestrią jadeitów, pereł i innych kamieni półszlachetnych i muszli. Od 
razu przyjęto założenie, że pochowane w grobowcu kobieta należała do arystokratycznego 
rodu  ,  a  najprawdopodobniej  była  to  wysokiej  rangi  władczyni.   Myśl  ta  wydawała  się 
oczywista z uwagi na fakt, że grobowiec ten w wielu aspektach przypominał grobowiec Pakal 
Votana.  Poza  tym,  oczywiście,  grobowiec  ten  odkryto  w Świątyni  XIII,  przylegającej  od 
strony zachodniej do dziewięciopiętrowej Świątyni Inskrypcji,  w której odkryto sarkofag i 
kryptę Wielkiego Pakala. 

W przeciwieństwie do grobowca Pakala, pełnego inskrypcji hieroglificznych, ani w 
świątyni,  ani  też w sarkofagu Czerwonej  Królowej  nie  odnaleziono choćby i  pojedynczej 
inskrypcji. Nie odnaleziono choćby i jednego symbolu graficznego, który pomógłby ustalić 
jej  tożsamość czy też datę jej  pochówku. Wydawało się,  jak gdyby grobowiec Czerwonej 
Królowej został zaprojektowany specjalnie by wprawić w osłupienie uczonych specjalistów w 
dziedzinie odczytywania hieroglifów. Udało się ustalić jedynie datę pochodzenia fragmentu 
ceramicznego naczynia znalezionego poza kryptą (697 n.e.).

Podobnie  jak  umieszczenie  grobowca  Czerwonej  Królowej  w  Świątyni  XIII 
(przylegającej  do  grobowca  Pakala)  wydaje  się  czymś  oczywistym,  tak  i  brak  śladów 
jakichkolwiek hieroglifów czy dat wydaje się być jak najbardziej celowy.  W pełni identyczne 
sarkofagi zostały wyposażone w bliźniacze maski jadeitowe, symbolizujące znaki mądrości. 
Męski grobowiec jest opisany, a zatem osadzony w historii, żeński grobowiec natomiast jest 
pozbawiony opisu,  ma  zatem charakter  posthistoryczny,  wykraczający poza  logikę  cyklu, 
oczekujący swojego opisu. Stąd właśnie Votan – przekaźnik – jest tym opisanym, natomiast 
Czerwona Królowa – odbiorca – tym nieopisanym.]

Opisane  powyżej  grobowce  stanowią  alegorię  lub  metaforę,  która  dostarcza  nam 
nadzwyczajnego  lub  nadnaturalnego  komponentu  archetypowym  osobowościom  dwojga 
nosicieli  Historii  Kosmicznej,  który  muszą  oni  posiadać,  by  dysponować  niezbędnym 
przyciąganiem  magnetycznym,  a  zatem  pełnić  rolę  graczy  planetarnych.  Problemem 
rozmaitych tradycji duchowych jest to, że zostały one wplątane w sieć rozmaitych przejawów 
sekciarskiej zaściankowości – teologii, dogmatów i światopoglądów. Musi zaistnieć jednak 
wyższy poziom duchowych aktorów i przedstawień mających charakter w pełni planetarny i 
nie  uwikłany w tego rodzaju zaściankowe sekciarstwo.  Musi  tak być,  ponieważ struktura 
aktualnie  obowiązującego  systemu  przekonań,  który  jest  pojemnikiem  ograniczającym  i 
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informującym wszystkich  istniejących systemów przekonań w dziedzinie  duchowości,  ma 
charakter  w pełni  materialistyczny i  dzielący.  Tym samym nowa struktura,  nowy system 
przekonań musi mieć charakter uniwersalny w aspekcie duchowym oraz niematerialistyczny. 

Każda inkarnacja awataryczna wciela w sobie poprzednie inkarnacje. Innymi słowy, 
aktualne  inkarnacje  Votana  i  Czerwonej  Królowej  nie  są  ograniczone jedynie  do jednego 
strumienia  awatarycznego,  lecz  z  uwagi  na  zbliżające  się  Zamknięcie  Cyklu  zawierają  w 
sobie wszystkie kody i klucze przekazane przez różnych mistrzów duchowych na przestrzeni 
całej  historii.  Jest  to  wytłumaczeniem dla  faktu,  że  Madame  Bławacka  stała  się  jednym 
drogowskazów,  szczególnie  dla  Czerwonej  Królowej  –  była  ona  bowiem w największym 
stopniu wyjątkową kobietą, która połączyła w jedną całość encyklopedyczny system wiedzy. 
Stanowiła ona jedno z ostatnich wcieleń mających za zadanie przygotowanie ludzkości do 
inkarnacji Czerwonej Królowej. 

Podobnie w przypadku Votana dokonał się cały szereg poprzednich inkarnacji. Każde 
z  nich  stanowi  zatem  podsumowanie  poprzednich  inkarnacji,  a  także  metod  i  dróg 
poprzednich awatar i posłańców. 

[S. XVII – tabela: GM108X – W kontekście psychomitycznym Historia Kosmiczna 
znana jest jako galaktyczny majański przekaz zakodowanych informacji, często nazywany po 
prostu  GM  108X.  Czysty  strumień  świadomości  określany  jako  GM108X  samadhi, 
przekazywany  Czerwonej  Królowej  przez  Votana,  stanowi  formę  przekazu  „między 
światami”, ponieważ jego manifestacja dokonuje się w momencie zamknięcia cyklu i stanowi 
preludium do rozpoczęcia kolejnego cyklu ewolucyjnego. 

Poprzez  utrzymywanie  czystości  umysłu  możesz  wkroczyć  do  samadhi  i  na  ten 
poziom przekazu umysłowego, na którym niezbędne aspekty wiedzy mogą być rozumiane i 
odbierane.  Należy  zrozumieć,  że  przekaz  umysłowy GM108X,  proroctwo  Pakal  Votana  i 
nauka Prawa Czasu są nierozdzielne. 

Historia Kosmiczna nie stanowi po prostu przekazu akademickiego, lecz jest w pełni 
duchowa,  planetarna  i  kosmiczna  w  swej  naturze.  Przekaz  Historii  Kosmicznej  stanowi 
wprowadzenie  w  nowy  porządek  wiedzy  i  rzeczywistości  jako  planetarny  porządek 
holistyczny. Wcześniej niż później każdy mieszkaniec naszej planety zacznie uczestniczyć w 
światowym systemie wiedzy podobnie jak absolutnie  każdy na tej  planecie  w zisiejszych 
czasach jest uczestnikiem cybersfery.  Na tej  samej zasadzie system wiedzy który stworzył 
cybersferę zostanie zdekonstruowany i  zastąpiony w sposób, który można określić jako w 
takim samym stopniu (albo wręcz jeszcze bardziej) globalny i planetarny w swej naturze. ] 

Natychmiastowe narodziny Historii Kosmicznej

Historia  Kosmiczna  została  zainicjowana  i  wprowadzona  do  strumienia  obecnego 
życia  według  –  w  rachunku  czasu  Dreamspell  –  25  Kali  Księżyca  Galaktycznego  Roku 
Żółtego Nasienia (3 marca 2002 roku) podczas ceremonii odprawionej na szczycie Piramidy 
Słońca w Teotihuacan w Meksyku. Ów moment kluczowy dla rozpoczęcia całego procesu 
dokonał  się  w  Kin  162  Galaktycznego  Roku  Żółtego  Nasienia,  tego  samego  co  punkt 
Synchronizacji Galaktycznej 2013 roku.  Z uwagi na ten fakt Votan początkowo wybrał ten 
dzień na przeprowadzenie ceremonii otwarcia międzywymiarowych portali Nowego Czasu 
aby dotrzeć do roku 2013. Ceremonia przybrała jednak magiczny zwrot i Votan znalazł się na 
Szczycie Piramidy Słońca  (w miejscu, w którym doświadczył swojej pierwszej wizji 49 lat 
wcześniej). Dziewięciu przedstawicieli tubylczej starszyzny oddało mu cześć i rozpoznało w 
nim Zamykającego Cykl – tego, którego zadaniem jest przyniesienie ludzkości nowej wiedzy. 
(Ważne, by zaznaczyć, iż przepowiednia Pakal Votana przybyła z Palenque, ale rzeczywiste 
pełnomocnictwo i wizja Zamykającego Cykl nadeszły z Teotihuacan, „Miejsca, W Którym 
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Bogowie Dotykają Ziemi”, lub też „Miejsca, W Którym Ludzie Stają Się Świadomi Swych 
Boskich Mocy”. 

Ważne także by zaznaczyć, że Historia Kosmiczna została nieświadomie aktywowana 
podczas ceremonii w Teotihuacan, w którym to miejscu znajduje się konstelacja porządku 
synchronicznego a także zasoby wiedzy i mądrości ezoterycznej. Tubylczy szaman Quetzasha 
poprowadził ceremonię oddania czci Votanowi jako temu, który wedle przepowiedni winien 
dokonać  dzieła  zamknięcia  cyklu.  Rozpoznanie  mocy  i  przekazu  wiedzy  pobudziło 
nieprawdopodobne ożywienie w Zamykającym Cykl. Wydarzenie to stało się najwaniejszym 
planetarnym  momentem  inicjacyjnym  (z  uwagi  na  kombinację  w  maksymalnym  stopniu 
skupionych  intencji  i  energii  dziewięciu  przedstawicieli  tubylczej  starszyzny  oraz 
nieposkromionej energii z wężowej jaskini znajdującej się pod piramidą). 

Podczas  ceremonii  na szczycie  piramidy Votan otrzymał  baston czyli  świętą  laskę 
zakończoną  obsydianowym  nożem.  Dziewięciu  przedstawicieli  tubylczej  starszyzny 
powiedziało mu, aby nadal kroczył Czerwoną Drogą aż do 2012 roku i zapewniło o swym 
pełnym  poparciu.  Wódz  tubylców  Quetzasha  wygłosił  w  imieniu  tubylczej  starszyzny 
następujące słowa: 

„Od  dawna  wiedzieliśmy,  że  nadejść  ma  nowa  wiedza,  wiedza  przygotowana 
specjalnie  na  nowy  czas  który  świta  a  także  że  ta  nowa  wiedza  dokona  spełnienia  i 
odtworzenia tradycyjnej wiedzy i zrozumienia. Uznajemy w Tobie, Jose Arguellesie (Valum 
Votanie), tego, kto ofiarował nam matematyczne kody galaktycznych Majów. To wiedza o 
nowym czasie, o nowej erze. Uznajemy, że jesteś galaktycznym Mają – zgromadziliśmy się 
zatem, aby wręczyć Ci tę laskę rytualną. Wiemy, że kroczyłeś tą drogą – Czerwoną Drogą – 
przez całe swoje życie i oczekujemy od Ciebie, że będziesz nadal wypełniał swą powinność 
podążania Czerwoną Drogą do momentu gdy dokonasz zamknięcia cyklu, co stanowi Twą 
powinność. Możesz liczyć na nasze wsparcie w tym dziele” 

[s. XIX – Mapa Teotihuacan

Xaman/Lak’in/Nohol/Chik’in

Strona  Gwiazdy  Wieczornej  Xolotl;  Piramida  Księżyca;  Strona  Gwiazdy  Zarannej 
Tlahuizcalpanteculi

Plac Księżyca Bolontiku

Pałac Kecal Papalotla Piramida  Słońca  (wskazuje  położenie  podziemnego  przejścia 
lub jaskini) Pałac Tepantila

Na  Zachodzie  wyłaniam  się  z  pyska  jaguara.  Jestem  Mądrością  Nocy;  Na  Wschodzie 
wyłaniam się z paszczy węża. Jestem Mądrością Dnia

Pałac Yayahuala; Pałac Atelelco; Pałac Zacuela; Pałac Tetila

U szczytu tej piramidy w 1953 roku Zamykający Cykl doświadczył swojego przebudzenia 
wizjonerskiego  ku  wiedzy  kosmicznej.  49  lat  później,  w  roku  2002,  dziewięciu 
przedstawicieli  starszyzny przyznało  mu zaszczytny tytuł  Zamykającego  Cykl  i  wręczyło 
sakralny  baston. Rok Księżyca Planetarnego, Kin 49, wyznacza 49. rocznicę wizji. 
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„Adepci  lub  mędrcy  trzech  ras  (trzeciej,  czwartej  i  piątej)  zamieszkują  swe  podziemne 
siedziby położone pod pewnego rodzaju budowlą przypominającą piramidę, jeśli nie wręcz 
pod piramidą”. 

Helena Pietrowna Bławacka, Doktryna Tajemna

Cytadela Quetzalcoatla
Dziedziniec Oxlahuntiku
Piramida Quetzalcoatla
365(?) naprzemiennie występujących głów Quetzalcoatla i Mistrza Miary (Tlaloca)

Dziewięć dni po tej ceremonii Historia Kosmiczna zstąpiła na Ziemię

Kilka dni po powyżej opisanej ceremonii Votan powrócił do stanu Oregon, a dokładnie 
dziewięć  dni  po  niej,  6  Limi  Solarnego  Ksieżyca  (12  marca  2002)  w dniu  Samoistnego 
Kroczącego poprzez Niebo objawiona została Historia Kosmiczna, co stanowiło odpowiedź 
na  kilkakrotnie  powtarzaną  przez  Czerwoną  Królową  prośbę  o  zesłanie  rodzaju 
wprowadzenia w Historię Kosmiczną. W momencie, gdy sformułowała swą prośbę po raz 
trzeci, Votan wiedział już, że dzieje się coś bardzo poważnego, i czuł głębokie poruszenie w 
samym rdzeniu swego istnienia. 

[S.  XX  –  tabela:  Miasto  Teotihuacan  stanowiło  oryginalny  plan  kosmiczny 
Galaktycznych  Majów  na  Ziemi.  Palenque  było  sztabem dowodzenia  i  centrum systemu 
nerwowego,  a  zarazem  ostateczną  i  kompletną  fazą  tego,  co  nazywamy  majańskim 
eksperymentem  czasowym  na  Ziemi.  Ale  rzeczywista  kompletna  wizja  kosmiczna 
Galaktycznych Majów  jest dosłownie pokazana w postaci miasta Teotihuacan, znajdującego 
się 19,5 stopnia szerokości geograficznej północnej od Równika. To w przybliżeniu ta sama 
proporcjonalna odległość, w jakiej na północy Marsa znajduje się Twarz Marsjańska. Istnieje 
zatem związek między Teotihuacan a Twarzą Marsjańską i  piramidami na Marsie.  Mekka 
również  znajduje  się  na  tej  samej  szerokości  geograficznej  co  Teotihuacan.  I  oczywiście 
wspaniała i imponująca Piramida Słońca jest następna co do wielkości po Piramidzie w Gizie. 
Nie trzeba dodawać, że Teotihuacan  ma znaczenie o naturze w pełni kosmoplanetarnej. 

Według kosmologii Azteków Nahua, Piramida Słońca upamiętnia obecny Piąty Świat. 
Szczyt  piramidy  jest  punktem  w  którym  Piąty  Świat  ulega  przekształceniu  czy  też 
transmutacji w Szósty Świat, który jest nadchodzącym wiekiem solarnym lub też nadejściem 
nowej świadomości Szóstego Słońca. Znajdzie on swą pełną manifestację w roku 2013 – roku 
Żółtego Nasienia Galaktycznego. Kluczem do zrozumienia tego jest fakt, że pod Piramidą 
Słońca znajduje się grota lub sanktuarium – stary rodzaj jaskini powstałej jako tuba z lawy. 
Jaskinia  ta  stanowi  kluczowy  na  planecie  punkt  ukrytej  wiedzy  wężowych  adeptów 
pozostawionej przez piątą rasę podstawową opisywanej przez Madame Bławatską. 

Ta  szczególna  grota  zawiera  w  sobie  wiele  wielowymiarowych  fraktali  wiedzy 
umieszczonych tu za sprawą geometrii kamiennych struktur zawierających formy rezonansu 
telepatycznego zarówno z Marsa,  jak i  z Maldeka (to obecnie pas asteroidów) pilnowany 
przez opiekunów z Ziemi, którzy zajmują się komunikacją z logosem planetarnym. Cała ta 
wiedza została  już aktywowana w podziemnej  jaskini  w dwóch konkretnych momentach. 
Pierwsza  aktywacja  dokonała  się  gdy  Votan  odwiedził  jaskinię  wówczas,  gdy  Słońce 
znajdowało  się  w  zenicie  w  Dzień  poza  Czasem  Czerwonego  Rytmicznego  Kroczącego 
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poprzez  Niebo  (w  1999  roku).  Druga  aktywacja  dokonała  się  wówczas,  gdy  dziewięciu 
przedstawicieli  starszyzny  tubylczej  zebrało  się  w  podziemnej  jaskini  podczas  Żółtego 
Samoistnego Słońca, na cztery dni przed ceremonią Żółtego Nasienia Galaktycznego.

Samoistne Słońce – 4 Ahau – wyznacza pierwszy dzień rozpoczęcia Wielkiego Cyklu 
historii: 13 sierpnia 3113 roku p.n.e., zgodnie z Długim Rachunkiem Samoistnego Słońca lub 
4 Ahau również łączy się z wymienianą w proroctwach datą 21 grudnia.  To są kluczowe 
momenty. Warto również zauważyć, że w 1953 roku, w wieku 14 lat, Votan znalazł się na 
szczycie  Piramidy  Słońca  w  okolicy  dat  25-26  lipca.  Wówczas  właśnie  dokonała  się 
początkowa aktywacja Galaktycznego Majańskiego przekazu umysłowego, której zadaniem 
było  przygotowanie  go  do  prawidłowego  odczytania  wiedzy  objawionej  Teotihuacan  i 
Galaktycznych  Majów.  W  ten  sposób  oba  momenty  zostały  powiązane  jako  wzór 
przebudzenia Teotihuacan. Oznacza to powrót do wiedzy pierwotnej, która stanowiła boski 
plan miasta i jego struktur geometrycznych.]

    
Tego wieczoru doświadczył potężnego wybuchu międzypalnetarnego przypomnienia 

odnoszącego  się  do  Historii  Kosmicznej.  Następnego  dnia  w  roku  Nadtonowego 
Czarodziejarozpoczęła się seria 260 nieprzerwanych wykładów wprowadzających. Zgodnie z 
Rachunkiem  Dreamspell,  Samoistny  Kroczący  przez  Niebo  symbolizuje  „solarnego 
proroczego”  Marsa,  podczas  gdy  Biały  Czarodziej  Nadtonowy symbolizuje  „solarnego 
proroczego” Maldeka.  (Są to dwie planety kluczowe w kosmomitologii międzyplanetarnego 
dramatu  naszego  układu  słonecznego).  Pojęcie   „solarny  proroczy”  dotyczy  oddechu 
solarnego  pulsującego  ze  Słońca,  poprzez  orbity  planetarne,  aż  do  galaktycznego  brzegu 
heliosfery.

Dla  uświadomienia  sobie  całościowego  charakteru  Historii  Kosmicznej  ważne  jest 
zrozumienie  jej  genezy.  Za  sprawą  wzajemnego  rozpoznania  wskutek  pzeznaczenia, 
Czerwona Królowa przybyła do Votana by stać się jego uczennicą 52 dni wcześniej, w Roku 
Białego Czarodzieja Nadtonowego, 11 Kali (20 stycznia 2002 roku) Rezonującego Księżyca. 
Gdy rozpoczęły się nauki, oboje zrozumieli ogrom „przekazu między światami”, który nie 
zostanie ukończony aż do roku 2012. Od samego początku ich misja jako czarodzieja i jego 
uczennicy wymaga pełnego urzeczywistnienia  i  procesu  ogarniającego całe  życie. Oprócz 
tego stało się jasne, że wszystko dotyczące ich charakteru psychologicznego było absolutnie 
przygotowane na ten akt cyklu Historii Kosmicznej.  

Tak więc pojawił się cały galaktyczny wir składający się z 260 wykładów, z których 
wszystkie  poświęcone były tematowi Historii  Kosmicznej.  We wszystkich aspektach seria 
wykładów  poświęconych  różnym  zagadnieniom  stanowiła  zdumiewający  wysiłek 
wymagający  maksymalnie  wytężonego  skupienia  i  koncentracji  ze  strony  przekaźnika  i 
odbiorcy.  Wysiłek  ten  był  wykonywany  absolutnie  każdego  dnia  bez  wyjątku,  nawet  w 
podróży. Oto rzeczywista geneza manifestacji Historii Kosmicznej na Ziemi. Gdy dokonuje 
się  wydarzenie  o  tak  znacznej  skali,  o  tak  dużym  rozmachu i  tak  znacznym  zakresie 
obejmowanych zagadnień i tematów, tylko z perspektywy zakończenia całego procesu można 
zrozumieć jego strukturę i sposób, w jaki był on zorganizowany. Jest to proces intensywnego 
przekazu  w  toku  trwania  jednego  obrotu  galaktycznego prowadzący  do  drugiej  fazy 
oznaczającej destylację, transkrypcję i tworzenie, mające na celu ostateczną konceptualizację 
siedmiu tomów, które mają zawrzeć szeroki zakres informacji przedstawionych w wykładach. 
Później nadszedł czas na planowanie i nadawanie formy pierwszemu tomowi.

Bardzo  istotne  jest  zrozumienie  charakteru  powiązania  między  odprawieniem 
ceremonii w Teotihuacan  i Kronikami Historii Kosmicznej. Historia Kosmiczna mogła zostać 
objawiona,  ponieważ Votan  został  obdarzony mocą i  urzeczywistnił  się  jako Zamykający 
Cykl.  Owo  urzeczywistnienie  stanowiło  najistotniejszy  czynnik  wskazujący  na  fakt,  że 
Historia  Kosmiczna  stanowiła  w  sposób  bardzo  konkretny  „przekaz  między światami”  – 
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szczególną  treść  przekazywaną  w  okresie  między  początkiem  trzeciego  tysiąclecia 
chrześcijańskiego i rzeczywistym zamknięciem cyklu (2001-2012), albo też czas oddzielający 
światy czwarty i piąty z proroctwa Indian Hopi lub przejście od piątego do szóstego Słońca w 
przepowiedniach meksykańskich.

Historia  Kosmiczna  nie  wyraża  świata  przeszłego,  lecz  świat  który  nadchodzi  – 
możemy nazwać  ją  formułą  wiedzy szóstego  Słońca  świadomości  lub  piątym światem – 
wiekiem centrum. Oto psychomityczne formuły naszego ewolucyjnego wzniesienia  się  na 
poziom noosfery – umysłu planetarnego.    

  
 

  

Część I: Opowieść

„Wysłuchaj, o Sokratesie, mojej opowieści. Jakkolwiek niezwykłą by się nie wydawała, jest 
jednak w pełni prawdziwa”.

Platon, Timajos, 355 p.n.e.

Rozdział 1

Czym jest Historia Kosmiczna

Historia  Kosmiczna  stanowi  rdzeń  powszechnego  pola  inteligencji.   Historia 
Kosmiczna oparta  jest  na  założeniu,  że  owo powszechne pole  inteligencji  w dzisiejszych 
czasach nie jest dokładnie znane. Z tej właśnie przyczyny należało ponownie sformułować 
strukturę wiedzy świata. Mamy do czynienia z pełną strukturą opisującą świat. Faktycznie, 
możemy  stwierdzić,  że  rozumiany  całościowo  sposób,  w  jaki  każdego  dnia  ten  świat 
przejawia się człowiekowi na drodze poznania  zmysłowego jest przynajmniej w pewnym 
stopniu niedostateczny, błędny i niewłaściwy.

Oczywiście  komuś,  kto  nigdy  nie  poznał  niczego,  co  wykraczałoby  poza  ów 
niedostateczny,  błędny  światopogląd  będzie  bardzo  trudno  zrozumieć,  że  może  istnieć 
cokolwiek, co nie wpisywałoby się w ramy tej struktury, albo choćby dostrzec, że struktura ta 
posiada jakiekolwiek słabości. To jest zasadnicze zagadnienie, z którym musimy się zmierzyć 
w tym miejscu. Historia Kosmiczna faktycznie stanowi pewien szablon, albo też najwyższą 
warstwę określonego sposobu postrzegania  i  pojmowania  świata,  który powinien  zastąpić 
istniejącą i obowiązującą dziś strukturę wiedzy.

Gdy mówimy o strukturze wiedzy o świecie, mamy na myśli  strukturę obejmującą 
całokształt  naszych  doświadczeń  na  tym  świecie  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
wszystkiego tego,  co  moglibyśmy uznać  za  publiczne  środki  przekazu  –  są  to  dzienniki, 
czasopisma, telewizja, Internet, radio i większość form szkolnictwa powszechnego. Innymi 
słowy,  wszystkie  różnorodne  formy,  w  jakich  informacja  jest  dziś  przekazywana  i 
rozpowszechniana  na  świat  na  poziomie  percepcyjnym  są  nieprawidłowe,  błędne  lub 
niedostateczne.  Nasuwa  się  jednak  pytanie:  skoro  Historia  Kosmiczna  jest  rdzeniem 
powszechnego pola inteligencji, to dlaczego nie była dotąd znana? Niniejszy rozdział ma za 
zadanie wyjaśnienie tego Czytelnikowi.
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Gdy mówimy o hegemonicznej czy dominującej strukturze wiedzy o świecie, mamy 
na  myśli  informacje  i  strukturę  wiedzy,  która  szerzy  się  i  dominuje  wśród  tak  zwanych 
„uprzemysłowionych” narodów świata – narodów, które są odpowiedzialne za rozwinięcie 
tego, co określamy mianem technosfery lub sztucznej powłoki przemysłowej/technologicznej. 
Globalne  pole  technosfery  jest  sztuczną  strukturą  opartą  na  mechanicznej  świadomości  i 
trikach marketingowych. 

Gdy zastanawiamy się nad technosferą i  światopoglądem dominującym negującym 
czas i  przestrzeń,  musimy zrozumieć,  że wszystko to  jest  jednym ogromnym porządkiem 
psychicznym, który nieustannie prowadzi dialog sam ze sobą. Innymi słowy, kiedy człowiek 
czyta artykuł redakcyjny w gazecie, w rzeczywistości to jedynie jego świadomość mówi sama 
do siebie. Któż inny czyta i ogląda daną treść, jeśli nie świadomość, która ją stworzyła? To 
jest zasadnicza kwestia, którą należy sobie uświadomić. 

Gdy spojrzymy na to  komu i  w jaki  sposób przedstawia się  aktualnie  dominujący 
światopogląd, dostrzeżemy, że oparty jest on na przesłankach które są całkowicie fałszywe. 
Pierwszą przesłanką jest to, że tylko jednostka posiada świadomość, a zatem noosfera nie 
posiada świadomości czy zdolności rozumienia. Noosfera stanowi psychiczną powłokę Ziemi, 
albo też posiadającą zdolność myślenia warstwę Ziemi. Można interpretować ją jako agregat 
gromadzący  całokształt  interakcji  psychicznych  wszelkich  przejawów  życia,  zarówno  w 
sferach zjawisk, jak i w dziedzinach wyobraźni. 

Brak wiedzy na temat noosfery, na równi z regulatorem banku psi, stanowi kluczowy 
błąd dominującej struktury, która sprawuje hegemonię nad percepcją w dzisiejszym świecie. 
Dzieje się tak z uwagi na fakt, że cała biosfera (sfera życia i system ją wspierający) jest w 
rzeczywistości wprawiana w ruch i kierowana przez noosferę. Bank psi można rozumieć jako 
mechanizm regulujący, swego rodzaju panel kontrolny lub „system nerwowy” noosfery. Bank 
psi (znajdujący się pomiędzy dwoma pasami promieniowania Van Allena,  najistotniejszymi 
komponentami pola elektromagnetycznego Ziemi) przypisany jest czwartemu wymiarowi – 
czynnikowi czasu, którego Majowie byli w pełni świadomi. Czwarty wymiar – czynnik czasu 
reguluje kod DNA, który zawiera w sobie wszystkie etapy ewolucji i procesy mutacji życia na 
Ziemi. W ten sposób bank psi pełni rolę archiwum, w którym składowana jest dokumentacja 
na temat czwartego wymiaru – czasu.  Temat ten zostanie rozwinięty w kolejnych tomach 
(patrz: Wznosząca się Ziemia oraz Czas i technosfera).

Aż  do  chwili  obecnej,  noosfera  na  poziomie  podświadomości  władała 
biosferą. To bardzo ważne, by zrozumieć, że umysł prowadzący ze sobą dialog to właśnie 
noosfera,  sfera  psychiczna  mądrości  planety.  Ponieważ  jednak  nie  wie,  że  jest  noosferą, 
komunikuje  się  w  sposób  niezrozumiały  i  zaściankowy,  posługując  się  ograniczonym 
systemem przekonań i z góry przyjętymi punktami odniesienia. Jest to postrzeganie świata z 
punktu widzenia istoty o wielkości mrówki – zgodnie z jego fundamentalnym założeniem 
materializm jest  nie  tylko  właściwym,  ale  i  jedyną  dopuszczalnym poglądem opisującym 
rzeczywistość.  Zgodnie  z  powyższym  światopoglądem  świat  stanowi  strukturę  czysto 
fizyczną, a zatem my, istoty ludzkie, również jesteśmy bytami czysto fizycznymi.

Według światopoglądu fizykalistycznego, celem życia jest materialne przystosowanie 
się do całokształtu powyższej struktury zjawisk, by uczynić swoją egzystencję w jej ramach 
tak wygodną, jak to tylko możliwe. Wszystko, co zakłóca poczucie wygody i tworzy poczucie 
dyskomfortu jest zatem zwalczane, a jedynie to, co zwiększa poczucie komfortu zasługuje na 
wsparcie  i  wspomożenie.  Jest  to  niewypowiedziane,  podświadome,  zasadnicze  założenie 
leżące  u  podstaw wszystkiego tego,  co  pełni  rolę  informacji  w ramach  dominującej  dziś 
struktury  wiedzy  o  świecie,  co  można  postrzegać  jako  pętlę  informacyjnego  sprzężenia 
zwrotnego albo też umysł komunikujący się ze sobą samą.

Tym, czym nieustannie zajmuje się umysł, jest w rzeczywistości utwierdzanie się w 
przekonaniu o jedynie  słusznym charakterze  własnego systemu światopoglądowego,  który 
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opiera  się  na  absolutnie  materialistycznym  zestawie  przekonań  –  niepodważalnych  i 
niewypowiadanych – o fizycznej naturze rzeczywistości i bytu. Z punktu widzenia tej wizji 
struktury świata, religia czy idee religijne są  jedynie ideami, które tak jak i wszystko inne 
podlegają  ocenie  z  punktu  widzenia  tego,  czy sprzyjają  komfortowi  fizycznemu,  czy też, 
odwrotnie, sprawiają dyskomfort fizyczny. To właśnie jest światopogląd dominujący.     

W  ramach  struktury  dominującej  –  można  nazwać  go  świadomością  człowieka 
planetarnego, która prowadzi sama ze sobą dialog – funkcjonują pewne mniej lub bardziej 
wyobcowane  podstruktury.  W największym stopniu  wyobcowaną  formą  podstruktury  jest 
forma, która wydaje się atakować samą siebie. Przyjęło się określać ją mianem terroryzmu, 
posiadającego  u  swych  korzeni  ideologię,  która  wydaje  się  nie  mieć  na  celu  dążenia  do 
komfortu fizycznego. W rzeczywistości jednak jest to jedna z form usprawiedliwienia procesu 
pogłębiania dominacji pewnego światopoglądu na świecie. 

Opisujemy teraz pewną matrycę, która organizuje współczesny świat, utrzymując go 
w  pewnym  określonym  porządku.  Gdziekolwiek  nie  pójdziemy  i  z  kimkolwiek  nie 
porozmawiamy, każdy w tym czy innym stopniu ulega logice tej właśnie struktury świata. 
Jeśli  udamy  się  do  sklepu,  ujrzymy  sprzedawców  wciągniętych  w  tę  strukturę  poprzez 
zaangażowanie w proces poszerzania komfortu materialnego i asortymentu posiadanych dóbr 
materialnych; jednocześnie sami wpadają w sieć potrzeby dążenia do komfortu materialnego.

Opisywany światopogląd  materialistyczny jest  zdecydowanie  najpotężniejszą  siłą  i 
najistotniejszym czynnikiem w coraz większym stopniu ograniczającym ludzką świadomość. 
Innymi słowy, zdolności percepcyjne świadomości redukowane są do czysto fizycznego trybu 
odczuwania nastawionego jedynie na przetrwanie. Ten sposób myślenia jest wspierany przez 
przemysł rozrywkowy, który tworzy swego rodzaju królestwo wyobraźni. Gdy przyjrzymy się 
wszystkim obrazom, postaciom i archetypom owego królestwa wyobraźni, przede wszystkim 
te  kreowane  przez  film  i  literaturę  popularną,  uświadomimy  sobie,  że  cały  przemysł 
rozrywkowy dotyczy albo poszerzania różnych aspektów poczucia komfortu fizycznego, albo 
też lęku przed jego utratą.  Na marginesie przemysłu rozrywkowego dostrzec można także 
treści  inspirowane  beznadziei  duchowej  i  rozpaczy,  a  także  pewnego  rodzaju  optymizmu 
duchowego, ograniczonych jednak do aktualnej sfery wpływów globanych.

Przedstawiamy  w  tej  chwili  ogólny  obraz  aktualnego  stanu  pola  psychicznego 
ludzkości, które nie jest niczym więcej, jak prymitywnym cieniem noosfery. Jest to jedynie 
pewna struktura  psychiczna,  która  za  pośrednictwem technosfery otacza  świat  i  zwiększa 
zakres swojego oddziaływania poprzez globalne środki przekazu – telewizję, radio, Internet 
itd.  Ten system myślowy rozprzestrzenia się przez cały czas w niesamowitym tempie  po 
powierzchni  całej  planety  za  pośrednictwem tych  sztucznych,  technosferycznych  mediów 
komunikacyjnych.  To  właśnie  upodabnia  ów  system  myślowy  do  prymitywnego  cienia 
noosfery – choć otacza on cały świat, jest prymitywny, ponieważ nie jest on samą noosferą, 
albo raczej jest noosferą nieświadomą samej siebie. 

Należy zrozumieć, że dominująca obecnie struktura psychiczna świata stanowi swego 
rodzaju parasol, który rozpościera się nad całą powierzchnią Ziemi. Z punktu widzenia Prawa 
Czasu, parasol ten stanowi funkcję błędnego myślenia, które leży u podstaw podstawowego 
niezrozumienia  tego kim jesteśmy,  ale  także  czym jest  Ziemia  i  co właściwie  robimy na 
Ziemi.  Jeśli dotrzemy do korzeni tego niezrozumienia, wykraczając poza fakt,  że jest ono 
nieustannie  pogłębiane  przez  mechanistyczną  synchronizację  częstotliwości,  dostrzeżemy 
pytanie: „Czy wierzysz w duszę, czy też nie?”.

[s.5  -  Opisywany  światopogląd  materialistyczny  jest  zdecydowanie  najpotężniejszą  
siłą  i  najistotniejszym  czynnikiem  w  coraz  większym  stopniu  ograniczającym  ludzką  
świadomość]
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A jeśli wierzysz w duszę, to czy wierzysz także w pamięć boską zapisaną w duszy? To 
absolutny fundament niezrozumienia tego, kim jesteśmy w rzeczywistości. Albo wierzy się w 
jakiegoś  rodzaju  pamięć  boską  zapisaną  w  duszy,  albo  nie;  możliwe  jest  też  całkowite 
odrzucenie tego dylematu albo pełna hipokryzja w odniesieniu do niego. Jeśli ktoś wierzy w 
boską pamięć zapisaną w duszy, to jedynym celem jego życia powinno być przywrócenie 
pamięci o Bogu i powrót do duszy – tego najczystszego miejsca, w którym można odczytać 
zapisane słowa które Bóg umieścił w naszych sercach. 

Jeśli podążasz za tą zasadą, podążasz za życiem boskim. Oto podstawowa rozbieżność 
z  materialistycznym  punktem  widzenia.  Powyższe  przekonanie  stanowi  podstawę 
wszystkiego  tego,  co  określamy  mianem  fundamentalizmu;  zazwyczaj  jednak 
fundamentalizm  staje  się  systemem  zamkniętym,  nieprzystającym  do  dominującego 
materialistycznego  systemu  przekonań,  co  jest  źródłem  niezliczonych  konfliktów 
rozdzierających dzisiejszy świat. 

Możemy  zapytać  dlaczego  pamięć  boska  przeradza  się  w  fundamentalizm, 
przybierając postać swojej  odwrotności?  To kolejne zagadnienie,  którego korzenie sięgają 
głębiej, do tego, co możemy określić jako brak wiedzy na temat noosfery. Innymi słowy, w 
ramach  współcześnie  dominującej  struktury  wiedzy  o  świecie  musimy  zmierzyć  się  z 
systemami  przekonań,  które  charakteryzuje  wielość  warstw  czy  poziomów  tego,  co 
nazywamy  myśleniem  błędnym,  niedostatecznym  i  niewłaściwym.  Po  raz  kolejny 
uświadamiamy sobie, że największym problemem przed którym stoi dziś nasza planeta jest 
brak  pełnej  wiedzy  na  temat  noosfery.  Problem  ten  ma  w  rzeczywistości  charakter 
ewolucyjny.

Aż do obecnego momentu nikt nie mógł uświadomić sobie natury noosfery, dlatego 
nawet  najdoskonalsze  systemy  wierzeń  czy  rozwoju  duchowego  mają  charakter  nieco 
zaściankowy, rozwinęły się bowiem zanim ludzkość osiągnęła pełną wiedzę na temat całości 
planety  i  świadomość  świata  jako  systemu  holistycznego.  Dominująca  obecnie  struktura 
wiedzy o  świecie  zaczęła  upowszechniać  wraz  z  rozpoczęciem procesów globalizacji;  za 
symboliczny  moment  narodzin  tej  struktury  można  uznać  rok  1969,  gdy  ludzie  po  raz 
pierwszy ujrzeli obraz Ziemi przesłany z przestrzeni kosmicznej.

To bardzo ważne by zrozumieć, że system dominujący, który stworzył ów widok z 
kosmosu, jest do tego stopnia zakorzeniony w materializmie, iż stanowi źródło problemów 
jeszcze poważniejszych, niż zaściankowy charakter niektórych tradycji duchowych.   

          
[s.  6  -  Możemy zapytać  dlaczego  pamięć  boska  przeradza  się  w fundamentalizm, 

przybierając postać swojej odwrotności?]

Poszerza  się  za  pomocą  spiskowych  i  złowrogich  metod  poprzez  sprzyjanie  i 
wspomaganie różnego rodzaju sekciarskich konfliktów między tradycyjnymi systemami, jak 
hinduizm, islam czy jakikolwiek inny nurt. To źródło poważniejszych problemów, ponieważ 
system  ten  dominuje  w  dzisiejszym  świecie,  obejmując  tym  samym  swym  wpływem 
wszystkie  współczesne  systemy  światopoglądowe.  Innymi  słowy,  światopogląd 
materialistyczny przenika pozostałe systemy światopoglądowe. 

Gdy na przykład czytamy teksty buddyjskie opisujące świat z jednej strony możemy 
powiedzieć,  że  dotyczą  one  pewnych  konstrukcji  mitycznych,  ale  z  drugiej  strony może 
pojawić  się  pytanie,  co  właściwie  oznacza  określenie  miejsca  w  którym  żyjemy  jako 
Południowy Kontynent Dżambudwipa? Czy pojęcie to dotyczy Indii, czy też może Ziemia 
jest  częścią  owego  Południowego  Kontynentu  współtworzącego  pewien  porządek 
galaktyczny? Możemy dostrzec pewne niedostatecznie opisane czy nieadekwatne elementy tej 
i  innych  struktur.  Są  to  struktury  które  powstały  w  wyniku  pewnych  uzgodnień,  jak  w 
przypadku systemu wierzeń buddyzmu tybetańskiego. Innym przykładem może być islamski 
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system  wierzeń  opierający  się  na  dominującej  tradycji  Hadisów  i  Sunny  (opartych  na 
przekazach i  opowieściach o życiu  Proroka Mahometa,  niech pokój  będzie  z  nim),  który 
rozwinął  się  zanim  ludzkość  zdobyła  wiedzę  o  planecie  jako  całości,  choć  w  okresie 
późniejszego rozwoju islamu wiedza ta rozpowszechniła się i ugruntowała.

W czasach  gdy powstawały  różne  tradycje  religijne,  świat  postrzegany  zgodnie  z 
naukami  buddyzmu,  chrześcijaństwa,  islamu  i  innych  nurtów  duchowych  nie  obejmował 
całego świata jaki  dziś  znamy.  Ludzkość nie dysponowała jeszcze wiedzą o świecie.  Bez 
względu  na  eksplozje  i  następujące  po  nich  implozje  wiedzy o  świecie,  główne tradycje 
religijne  wykazywały  skłonność  do  coraz  bardziej  nieprzejednanej  obrony  poglądów 
powstałych przed wieloma stuleciami. Dało to początek licznym formom autodestrukcyjnego 
sekciarstwa, czy to w bardziej  ekstremalnej postaci islamizmu, czy fundamentalistycznego 
chrześcijaństwa,  czy też nawet  self-preserving  buddyzmu – wszystkie  powyższe systemy 
wierzeń miały u swych podstaw niewiedzę na temat istnienia noosfery.

[s. 7 – W czasach gdy powstawały różne tradycje religijne, świat postrzegany zgodnie 
z naukami buddyzmu, chrześcijaństwa, islamu i innych nurtów duchowych nie obejmował 
całego świata  jaki  dziś  znamy.  Bez  względu na eksplozje  i  następujące po nich  implozje 
wiedzy  o  świecie,  główne  tradycje  religijne  wykazywały  skłonność  do  coraz  bardziej 
nieprzejednanej obrony poglądów powstałych przed wieloma stuleciami.]

Wiedza o noosferze może zostać osiągnięta tylko w procesie, poprzez który człowiek 
staje się człowiekiem planetarnym. Dzieje się to wówczas, gdy człowiek uświadamia sobie, 
że Ziemia jest kulą znajdującą się w przestrzeni kosmicznej i dysponuje rzeczywistą strukturą 
wiedzy o tej przestrzeni z punktu widzenia centrum galaktycznego i porządku galaktycznego 
jako całości.  Opisywana  stopniowa ewolucja  wiedzy aż  do  obecnego  momentu  w czasie 
stworzyła różnego rodzaju problemy dręczące dzisiejszy świat,  nie jest  to jednak żadnego 
rodzaju usprawiedliwienie  dla opisywanych niedostatecznych systemów wierzeń. Wszystkie 
systemy  wierzeń  powinny  być  teraz  poddane  ocenie  i  przewartościowaniu. 
Przewartościowanie  to  może  zostać  dokonane  jedynie  w  kontekście  Historii  Kosmicznej, 
obejmującej wiedzę o noosferze i banku psi. 

Gdy mówimy o Historii Kosmicznej, mamy na myśli pewien ślad powszechnego pola 
inteligencji  rozumianego  jako  całościowy porządek  noosfery  i  formującego  od  wewnątrz 
płytki banku psi.  Tylko w obecnym momencie dziejowym możemy rzeczywiście przejść do 
Historii Kosmicznej. Dostrzegamy, że Historia Kosmiczna jest także ważnym momentem w 
dziejach  stopniowego  procesu  uświadamiania  sobie  wiedzy  o  Ziemi. Dotarliśmy  do 
określonego momentu w ewolucji naszej wiedzy o Ziemi, który wymusza na nas wykonanie 
skoku jakościowego ku rozszerzonej wiedzy. Owa rozszerzona wiedza to właśnie Historia 
Kosmiczna.  

[s.  8  -  Gdy  mówimy  o  Historii  Kosmicznej,  mamy  na  myśli  pewien  ślad 
powszechnego  pola  inteligencji  rozumianego  jako  całościowy  porządek  noosfery i 
formującego od wewnątrz płytki banku psi. Tylko w obecnym momencie dziejowym możemy 
rzeczywiście przejść do Historii Kosmicznej.]

Rozwiać chmury materializmu

Myślenie noosferyczne nie jest myśleniem materialistycznym. Ta uwaga ma charakter 
fundamentalny.  Noosfera  ze  swej  naturze  dotyczy  czwartego  wymiaru  i  jest 
psychicznym/duchowym  organem  planety.  Jest  to  organ  ewolucji  psychicznej/duchowej 
planety pozostający w relacji z gwiazdą, która ją gości. Ten punkt widzenia zdecydowanie 
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różni  się  od  perspektywy obecnie  dominującego  światopoglądu.  Bardzo  trudno  mówić  o 
powyższych dwóch perspektywach w jednej wypowiedzi. 

Cybersfera stanowi system inteligencji wytwarzany i w pełni zależny od sztucznych 
technologii informacji elektronicznej, czyli  Internetu.  Cybersfera stanowi prymitywny cień 
noosfery – wprawdzie jest to sfera obejmująca całą planetę, ale mimo to jest tylko cieniem, a 
nie świetlistą esencją noosferycznego systemu myślowego. Owa cybersfera zawarta jest w 
technosferze i stanowi swego rodzaju tkankę łączną między obowiązującym dziś systemem 
przekonań i strukturą świata. Możemy metaforycznie przyrównać strukturę dzisiejszej wiedzy 
o  świecie  do  gęstej  chmury  spowijającej  całą  planetę,  utrzymywanej  przez  w  pełni 
materialistyczny  system przekonań.  Wraz  z  umacnianiem  się  materialistycznego  systemu 
światopoglądowego chmura spowijająca świat staje się  coraz gęstsza.  To, że nad światem 
rozpościerają  się  gęste  chmury  nie  oznacza  wcale,  że  nie  ma  nad  nimi  świetlistej 
noosferycznej stratosfery. Noosfera istnieje niezależnie od gęstej warstwy chmur. 

Rozwianie warstwy chmur,  którą jest  światopogląd materialistyczny to cel  Historii 
Kosmicznej. Tylko wówczas czyste pole psychiczne ludzkości będzie mogło rozbłysnąć jako 
planetarne  pole  psychiczne.  Po  odpędzeniu  warstwy chmur  –  materialistycznego  systemu 
przekonań,  aparat  kierujący  powszechnym  systemem  przekonań  ulegnie  transformacji, 
transmutacji i rozproszeniu tak, że pozostanie jedynie noosfera. 

Niektórym  wydaje  się,  że  rozbicie  systemu  materialistycznego  stanowi  zadanie 
niewykonalne,  podobnie  jak  zatwardziali  cynicy  materialistyczni  twierdzą,  że  nie  można 
zmienić  kalendarza.  Mówią  tak,  ponieważ  rzeczywiście  wierzą,  że  nigdy  nie  zburzymy 
systemu materialistycznego! Każdy, kto wierzy w Nowy Czas i zmianę kalendarza musi się 
przygotować na to, że tego rodzaju odpowiedzi usłyszy nie jeden raz, a wiele razy. 

[s. 9 Cytat z Biblii:

I gdy sprowadzę obłok nad ziemię, wówczas na pewno pojawi się tęcza na obłoku.

 Genesis 9:14]

Pokojowy ruch na rzecz zmiany kalndarza jest niczym mały kiełek lub gałązka. Za 
tym  kiełkiem  lub  gałązką   kryje  się  promień  światła  przebijający  się  przez  gęsty 
materialistyczny system przekonań. Za promieniem światła natomiast kryje się transformacja 
zasadniczej struktury i konstruktów myślowych, które współtworzą Historię Kosmiczną. 

Opisywany materialistyczny system przekonań towarzyszył gatunkowi ludzkiemu od 
momentu  rozpoczęcia  się  cyklu  historii.  Możemy wręcz  powiedzieć,  że  materialistyczny 
system przekonał stworzył cykl historii ludzkości. Czym bardziej cykl historii zbliża się do 
chwili  obecnej,  tym  bardziej  zamazuje  potencjał  zrozumienia  rzeczywistości  Historii 
Kosmicznej.  W najwyższych kronikach myśli  duchowej i  religijnej,  a  także w twórczości 
najwyżej  rozwiniętych  cywilizacji  zawsze  możemy odnaleźć  pewną  interpretację  Historii 
Kosmicznej.  Każdy system przekonań,  w ramach  którego  rozwinął  się  pogląd  dotyczący 
Absolutu czy Boga rozumianego jako Rzeczywistość Ostateczna,  jak Dharmakaya Buddy, 
podjął próbę przedstawienia zasad Historii Kosmicznej. 

Niestety,   powyżej  opisane  nurty światopoglądowe stawały się  w coraz  większym 
stopniu ezoteryczne, później niedostrzegalne, aż w końcu całkowicie przestawały istnieć w 
obliczu  postępu  materialistycznych  dziejów  ludzkości.  Gdy mówimy o  historii  ludzkości 
znanej nam z podręczników, w rzeczywistości mówimy o dziejach i rozwinięciu ludzkiego 
materializmu,  wyrażających  się  w  rywalizacji  sił  politycznych  nazywanych  imperiami. 
Imperia te  oparte  są na zachłanności i  pazerności,  a ich istnienie możliwe jest  za sprawą 
przekonania,  że  ludzie  są  słabi  i  skłonni  do  chciwości.  Zgodnie  z  tym  ograniczonym 
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systemem przekonań nic nie może powstrzymać ludzkiej chciwości; instynkt pazerności może 
jedynie zostać ujarzmiona przez struktury polityczne w rodzaju demokracji, które w założeniu 
powinny trzymać podłe skłonności natury ludzkiej na postronku – w rzeczywistości jednak 
pogłębiają  je,  ponieważ  opisywane  struktury  oparte  są  na  kłamstwie.  System  przekonań 
zakładający,  że  ludzie  są  z  natury  źli  i  niegodni  zaufania  tworzy  świat  pełen  strachu, 
nieufności,  wojny  i  terroryzmu.  Oto  definicja  dominującej  struktury  wiedzy  o  świecie 
nazywanej materializmem historycznym. 

[s. 10 - W najwyższych kronikach myśli duchowej i religijnej, a także w twórczości 
najwyżej  rozwiniętych  cywilizacji  zawsze  możemy odnaleźć  pewną  interpretację  Historii 
Kosmicznej.]

      

Dekonstruuj, oczyszczaj i formułuj ponownie

Z punktu widzenia Historii Kosmicznej błędnym jest przekonanie, zgodnie z którym 
człowiek jest z natury zły,  a cechująca go chciwość nie może zostać powstrzymana. Jeśli 
powyższe tezy byłyby prawdziwe i dotyczyłyby natury, natura zniszczyłaby samą siebie. Czy 
w takim razie  istota  ludzka stanowi wyjątek?  Błędny system przekonań dotyczący natury 
istoty ludzkiej  jest  integralną częścią materializmu historycznego. Treści te są nieustannie 
powtarzane, tworząc samoograniczającą się pętlę sprzężenia zwrotnego. Jeśli powtórzy się 
komuś pewien przekaz odpowiednią liczbę razy, zacznie w nią wierzyć i postrzegać świat 
zgodnie z jej przesłaniem. Według Świętego Koranu i Biblii, żyjemy w świecie Szatana. Jest 
to świat człowieka upadłego. Zgodnie z naukami buddyzmu żyjemy w świecie tworzonym 
przez ego (sansara). Powyższe światopoglądy zawierają w sobie fundamentalne przesłanki 
dla powstania i rozwoju materializmu historycznego. 

W  celu  zdekonstruowania  materializmu  historycznego,  który  stanowi  fundament 
struktury  wiedzy  o  współczesnym  świecie,  musimy  uświadomić  sobie  co  jest 
przeciwieństwem  materializmu  –  w  istocie  jest  to  rzeczywistość  duchowa.  Materializm 
stanowi jedynie odstępstwo od rzeczywistości duchowej, która jest podstawą wszystkiego. 
Wynika z tego, że ostatecznie materializm musi wykazać swoją nieadekwatność, ponieważ 
fundamenty rzeczywistości mają charakter duchowy. Powyższa prawda w żadnym stopniu nie 
obniża jednak rangi problemu dominującej materialistycznej struktury wiedzy o świecie. 

Ważne, by rozumieć że opisywana materialistyczna struktura ma charakter relatywny; 
pojawiła się w obecnym cyklu tego, co określamy mianem historii ludzkiej jedynie po to, aby 
poddać próbie duszę ludzką. Zdanie tego egzaminu oznacza powrót do perspektywy czysto 
duchowej – punktu widzenia, zgodnie z którym rzeczywistość jest święta, Wszechświat ma 
boskie pochodzenie i istnieje dusza, w której Bóg zapisał słowa: „Pamiętaj o mnie”.

Aby  dokonać  dekonstrukcji  fundamentalnych  założeń  dominującego  systemu 
przekonań, należy szczerze i jednoznacznie przyjąć wyższą perspektywę duchową. Istniały i 
istnieją przeróżne duchowe perspektywy zmierzające do tego celu, żaden z nich jednak nie 
okazał  się  zdolny  dokonać  dzieła  dekonstrukcji  całokształtu  struktury  materialistycznej. 
Zamiast tego poszczególne nurty życia duchowego ścierały się ze sobą, dopóki same nie stały 
się częścią światopoglądu, za sprawą którego wszyscy w tej czy innej formie zmuszani są do 
akceptacji materialnej struktury technosferycznej. Od  tej ostatniej – jak się wydaje – nie ma 
ucieczki.  Tym  samym  nieodzowne  jest  nie  tylko  sformułowanie  nowego,  świeżego 
światopoglądu  duchowego,  ale  także  przedstawienie  nowego  wzoru  planetarnej  wiedzy 
ludzkiej – i w tym momencie pojawia się zagadnienie Historii Kosmicznej. 

Trzeba zrozumieć, że Historia Kosmiczna stanowi przekaz duchowy. Choć czasami 
może przywodzić na myśl nauki ścisłe, matematykę czy badania nad Słońcem, jest przekazem 
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duchowym, transmitowanym w podobny sposób jak ciepło czy światło. Wciskasz przycisk i 
bum! Pojawiło się światło. Albo też włączasz ogrzewanie i wrrr... Czujesz ciepło. To nie są 
kwestie wypowiadane w odniesieniu do procesów myślowych – po prostu pojawia się światło 
i żar, więc jest jasno i ciepło. 

Tak samo wygląda sytuacja w przypadku Historii Kosmicznej, która stanowi przekaz 
tego właśnie rodzaju.  Dlaczego? Ponieważ Historia  Kosmiczna to  wyłącznie wewnętrzna, 
wrodzona  tendencja  należąca  do  rzeczywistości  wiecznej,  która  może  zostać  poznana  i 
uświadomiona.  Rzeczywistość  wieczna  jest  niczym  światło  czy  ciepło.  Tak  jak  musisz 
poczekać na wschód Słońca czy też nacisnąć włącznik by pojawiło się światło,  tak samo nie 
możesz  zaznać  rzeczywistości  wiecznej  bez  oczyszczenia  umysłu.  Mądrość  zawarta  w 
rdzeniu  Historii  Kosmicznej  ma  na  celu  ponowne  uformowanie  ludzkiej  świadomości  i 
podstawy  ludzkiej  wiedzy.  Świadomość  ludzka  będzie  formowana  zgodnie  z  zasadami 
noosfery planetarnej, która otrzymuje bądź zawiera w sobie wzory Historii Kosmicznej. 

Historia  Kosmiczna stanowi akt  przeniknięcia  tego,  co Absolutne,  w głąb tego, co 
względne.  U kresu cyklu Planety Ziemia,  na której  znajdujemy się  w tej  chwili,  Absolut 
zostaje  wyeliminowany  ze  świadomości  –  pozostaje  tylko  umysł  względny,  prowadzący 
dialog z umysłem względnym, co prowadzi do absolutnego bezsensu. To, co względne może 
mieć sens jedynie w kontekście  tego,  co Absolutne.  Gdy brak Absolutu,  to,  co względne 
przestaje znaczyć cokolwiek. W tym względzie, w pojęciu „Historia Kosmiczna” kosmos ma 
charakter  absolutny, a historia – względny. Kosmos i historia tworzą wspólnie opis procesu 
świadomości. 

W procesie zgłębiania Historii Kosmicznej zdobywamy wiedzę i uczymy się technik 
wznoszenia ku Absolutowi świadomości znajdującej się w stanie „przyćmionej normalności”. 
To co określamy mianem „medytacji galaktycznej” stanowi jedną z zasadniczych technik i 
procesów  umożliwiających  nam  wzniesienie  się  ku  kosmicznemu  stanowi  umysłu 
nazywanemu Historią Kosmiczną. Ten stan umysłu zawiera w sobie dynamicznie dokonujące 
się doświadczenie symultaniczności tego co względne i tego, co Absolutne. Doświadczenie to 
zwiększa  stopień  świadomości,  dzięki  czemu  powszednia  rzeczywistość  jawi  się  jako 
halucynacja lub sen, co jest zgodne z prawdą. 

Aby wkroczyć w ten stan umysłu, dokonaj pewnych obserwacji przebywając pośród 
tłumu, w sklepie czy na ulicy; zwróć uwagę na to co ludzie robią czy i o czym rozmawiają. 
Zobaczysz,  że  większość  ludzi  pozostaje  pod  wpływem  późnohistorycznego 
materialistycznego  kolektywnego  pola  mentalnego  12:60  (kalendarz  składający  się  z  12 
miesięcy i zegar oparty na systemie 60 minut). To zupełnie jak przebywanie wśród świergotu 
owadów. One nie wiedzą, że znajdują się w pewnym polu, nie wiedzą także czego właściwie 
dotyczy ich świergot  i  nie  zdają  sobie sprawy w jaki  sposób słyszy go istota  nie  będąca 
owadem. Wątpliwe, czy świerszcze zdają sobie sprawę z faktu, że w letnią noc emitują swoje 
charakterystyczne  brzmienie,  co  nie  zmienia  faktu,  że  robią  to.  Widzisz  więc,  iż  istnieje 
pewien określony typ cech automatycznych, nieświadomych, niemalże owadzich jakości w 
życiu ludzi, którzy nawet nie są świadomi faktu, że funkcjonują w ramach pewnego programu 
nieświadomości zbiorowej. 

Oto  opis  fenomenologiczny  lub  też  oparta  na  obserwacjach  charakterystyka 
współczesnej  rzeczywistości  powszechnego  konsensu.  Jeśli  wkroczy  się  głębiej  w  stan 
umysłu  znany  pod  nazwą  Historii  Kosmicznej,  percepcja  wyostrzy  się  i  rozwinie  się 
świadomość tego faktu.  Z faktu,  że ktoś  funkcjonuje w sposób ograniczony umysłowymi 
ramami rzeczywistości powszechnego konsensunie wynika, że ta osoba, spotkana twarzą w 
twarz, nie będzie zdolna zaangażować się proces rozwoju duchowego;  i pewne właściwości 
nie mogą rozwijać się przez dłuższy czas, a potem pod wpływem impulsu powrócić do stanu 
pierwotnego.  Jak  długo  jednak  utrzymuje  się  ten  stan  świadomości?  W coraz  większym 
stopniu będziemy dostrzegać jaskrawy kontrast między współcześnie dominującym stanem 

23



świadomości  zbiorowej  a  kosmicznym  stanem  świadomości  znanym  jako  Historia 
Kosmiczna. 

[s.  12  –  To  co  określamy  mianem  „medytacji  galaktycznej”  stanowi  jedną  z 
zasadniczych  technik  i  procesów umożliwiających  nam wzniesienie  się  ku  kosmicznemu 
stanowi umysłu nazywanemu Historią Kosmiczną.]     

     
Trzynaście Księżyców – pierwszy krok ku nowej rzeczywistości

Pierwszym  krokiem  wiodącym  ku  osiągnięciu  kosmicznego  stanu  umysłu  jest 
codzienne  posługiwanie  się  Kalendarzem  Trzynastu  Księżyców/28-dniowym  –  jest  on 
podstawą i fundamentem nowej struktury świata. Kalendarz Trzynastu Księżyców stanowi 
opis procesu świadomości. Celem Historii Kosmicznej jest przekształcenie gatunku ludzkiego 
rozumianego jako integralna całość poprzez dokonanie transformacji  jego umysłu i  samej 
natury  świadomości.  Kalendarz  Trzynastu  Księżyców/28-dniowy  jest  narzędziem,  które 
wprowadza fundamentalne poprawki do świadomości poprzez umieszczenie u samych pdstaw 
umysłu harmonijnej, gwiaździstej matrycy. 

Kalendarz  Trzynastu  Księżyców/28-dniowy  stanowi  rodzaj  harmonijnego 
oprogramowania,  które  przestawia  ludzki  umysł  na  częstotliwość  synchronizacji  13:20; 
zagadnienie o zostanie  rozwinięte  w następnym rozdziale.  Na tej  podstawie  możliwe jest 
ponowne uformowanie świadomości tak, by wystąpiła na poziomie masowym. Sztuczny czas 
(12:60)  jest  w  istocie  stanem umysłu,  który  uniemożliwia  doświadczenie  rzeczywistości. 
Kalendarz gregoriański  reprezentuje sztuczną,  technosferyczną,  informacyjną bazę wiedzy, 
która  właśnie  zostaje  unieważniona.  Kalendarz  Trzynastu  Księżyców wyraża  reprezentuje 
początek nowej rzeczywistości,  który umożliwi uczynienie Historii  Kosmicznej  radykalnie 
nową bazą wiedzy ludzkości. 

W rzeczywistości istnieje jedynie Historia Kosmiczna. Jak wspominaliśmy wcześniej, 
to, co określamy mianem historii ludzkości to w istocie jedynie dzieje rozwoju materializmu, 
który tworzy technosferę i cały sztuczny aparat, który znajduje swój punk kulminacyjny u 
kresu historii.  Według chronometrii  Majów, punkt ten znany jest jako apogeum materii  w 
trzynastym baktunie Falującej Harmonii Historii 
(Więcej na ten temat w rozdziałach Faktor Majów oraz Czas i Technosfera).

Historia  Kosmiczna  obejmuje  absolutnie  wszystko,  co  może  zostać  poznane, 
wszystko, co będzie znane i wszystko, co zostało zapomniane. Historia Kosmiczna obejmuje 
całokształt rzeczywistości, nawet drobne historyjki które ludzie zapisują w swoich książkach, 
zalegających  później  w  księgarniach  i  bibliotekach.  Wszystkie  one  stanowią  rozrzucone 
drzazgi rzeczywistej Historii Kosmicznej, obejmującej całokształt nauki, filozofii i wszelkich 
innych  form  istniejącej  wiedzy.  Wszystko,  co  istnieje,  stanowi  pewien  aspekt  Historii 
Kosmicznej.  Kiedy mówimy o  zaznajomieniu  ludzkości  z  Historią  Kosmiczną,  mamy na 
myśli stworzenie otworu gęstej technosferycznej warstwie chmur. Przez ten otwór przeniknie 
rzeczywistość Historii Kosmicznej i zacznie przesycać atmosferę, która w innym przypadku 
pozostanie zatruta i zanieczyszczona.

Zrozumieć obecny model rzeczywistości

Jeśli naszym zadaniem jest zdekonstruowanie obecnego modelu świata i odtworzenie 
wyższego modelu świata,  musimy na chwilę zatrzymać się i  zapytać czym właściwie jest 
obecny model  świata?  Czego  właściwie  jest  on  modelem? Zasadniczo stanowi  on  model 
materialistycznego, zachłannego typu inteligencji – jeśli chce się określić go w ten sposób. 
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Zgodnie z tym punktem widzenia świat jest czymś, co powinno być eksploatowane niczym 
kopalnia, jak najpełniej wykorzystane i przekształcone w rodzaj nieruchomości. Czym jednak 
jest świat w rzeczywistości?

Z materialistycznego punktu widzenia świat jest zimną, bezwładną, martwą skałą, a 
zatem można robić z nim co się chce, ponieważ i tak nie ma żadnych uczuć. Można wycinać 
drzewa  czy  nawet  przemieszczać  czy  drenować duże  skały  górskie.  Można  drążyć 
gigantyczne  tunele  pod  dnem  oceanicznym,  zawracać  rzeki  czy  osuszać  jeziora.  Można 
jeździć gdzie się chce i zostawiać po sobie tony odpadów i trwale zanieczyszczać powietrze, 
ląd i morze. U podstaw tego rodzaju mentalności leży założenie, że świat nie ma uczuć, po 
prostu jest, stanowi dużą bryłę skalną z którą można robić, co się chce. 

To są tylko niektóre przykłady obecnego modelu rzeczywistości,  która musi zostać 
zbadana. Kwestia polega na tym, że trzeba na chwile się zatrzymać i przyjrzeć się różnym 
postawom oraz dyspozycjom, które konstytuują to, co można byłoby określić jako obecny 
model  świata.  Trzeba  wykroczyć  poza  te  postawy  i  dyspozycje,  aby  zrozumieć  ich 
rzeczywistą treść. W tym celu trzeba rozwinąć świadomość kontemplacyjną. 

Rozwinięcie świadomości kontemplacyjnej jest konieczne, ponieważ znajdujemy się 
na  ścieżce  ewolucyjnej,  która  wymaga  przyjęcia  aktywnej  perspektywy kontemplacyjnej, 
zgodnie z którą klasyczne techniki medytacyjne jogi istotnie zmierzają do wyższego celu. 
Ważne,  by uświadomić  sobie  naturę  tego etapu ewolucyjnego,  ku  któremu nieprzerwanie 
zmierza nasza ewolucja  – jest  to etap noosfery.   Etap noosfery ma charakter  systemowej 
percepcji kosmicznej i struktury informacyjnej, która może zostać poznana i uświadomiona 
tylko  wówczas,  gdy zdołamy odrzucić  obecny model  psychiczny świata.  Nie  odrzucamy 
obecnego modelu świata po to, by stać się anarchistami, ani po to, by być niczym Ramana 
Maharshi czy Milarepa – rozwijamy medytacyjne stany świadomości po to, by dać początek 
kolejnemu modelowi wyższego świata. 

Joga  jest  znakomitym  sprzymierzeńcem  w  dążeniu  do  osiągnięcia  stanu  umysłu 
właściwego, by zrozumieć mającą nadejść strukturę wiedzy o świecie. Ta struktura wiedzy 
musi  zostać poddana inkorporacji  lub  wprowadzona w ciało,  abyśmy mogli  wkroczyć do 
kolejnego  ewolucyjnego  stadium rzeczywistości,  którym jest  noosfera,  planetarny  system 
percepcji kosmicznej i struktury wiedzy. 

Kosmos postrzegalny poprzez wysiłek nadpsychiczny

Kosmos  jest  całościowym  porządkiem  rzeczywistości  rozumianym  jako  spójna, 
dostrzegalna oś. Nie można sobie tego uświadomić na mocy poznania zmysłowego. Jedynymi 
sposobami  przy  pomocy  których  można  go  sobie  uświadomić  są  różne  formy medytacji 
wewnętrznej  i  wizualizacji.  Aby w pełni zrozumieć i docenić to czym jest  kosmos trzeba 
podjąć wysiłek nadpsychiczny. Gdy spoglądamy na gwiazdy na niebie musimy wiedzieć, że 
są one jedynie drobną cząstką całego Wszechświata. Właśnie dlatego trzeba wykroczyć poza 
sposób  myślenia,  zgodnie  z  którym  żeby  coś  poznać,  trzeba  to  najpierw  zobaczyć.  Na 
Kosmos składają się wszystkie światy wewnętrzne, a także wiele wymiarów niedostępnych 
dla  poznania ludzkiego. Trzeba podjąć próbę zrozumienia Kosmosu poprzez wysiłek woli 
imaginatywnej – dopiero wówczas można zrozumieć czym Kosmos naprawdę jest. 

Ponieważ  Kosmos  może  zostać  zrozumiany  jedynie  jako  element  konstytutywny 
dziedziny wyobraźni, zrozumienie Kosmosu ma w swej naturze charakter w pełni psychiczny 
– dotyczy sfery świadomości. Kosmos ostateczny nie jest niczym innym, jak psychicznym 
obrazem Boga. Jest czystą myśloformą  manomaya,  albo też iluzją stwarzaną przez umysł. 
Według Koranu Bóg może zapragnąć, by zaistniało cokolwiek. Oznacza to, że jeśli Bóg by 
tego  zapragnął,  mógłby  sprawić,  że  Kosmos  przestałby  istnieć,  co  pozostawiłoby  nas  w 
postaci  bezcielesnej;  unosilibyśmy się  wówczas  w  pustce  i  zastanawiali  się,  co  się  nam 
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przydarzyło.  Wszystko  to  stanowi  ilustrację  wyższego  pola  mentalnego,  w  którym 
funkcjonujemy.

Wszechświat konstruowany jest poprzez umysł. Trzeba dojść do wniosku, że umysł i 
świadomość są  podstawowymi  elementami  konstrukcyjnymi  tego,  co określamy mianem 
Kosmosu.  Umysł  jest  tym,  co  umożliwia  percepcję  czegoś  „poza”  sobą  lub  „wewnątrz” 
siebie. Świadomość jest uwarunkowaniem  lub jakością umysłu, określaną poprzez pewne 
uwarunkowania i jakości bytu lub myśli. Kiedy mówimy, że u swych fundamentów Kosmos 
tworzony  jest  przez  umysł  i  świadomość,  oznacza  to,  że  najpierw  musi  istnieć  pewna 
manifestacja umysłu, która obejmuje wszystko i stanowi funkcję niepojętej totalności umysłu 
Boga. W ramach tej wiedzy wszystko co nazywamy dwoistością kosmiczną przeradza się w 
byt, przechodząc transformację niczym w mitycznym kotle. 

Historia Kosmiczna: Dwa zasadnicze założenia

Historia Kosmiczna oparta jest na dwóch założeniach wyjściowych: 

1. Organy zmysłowe są ze swej natury doskonałe
2. Ćwiczenie umysłu jest kluczowe, by móc to odkryć

Na poziomie mikroskopijnym organy zmysłowe są już doskonałe; tym samym treści 
przez nie przetwarzane również są doskonałe. Zgodnie z naszym założeniem, treści są równie 
dobre,  jak  same  organy  zmysłowe   Ponieważ  jednak  znajdujemy  się  wszyscy  u  kresu 
pewnego  cyklu  jesteśmy zalewani  takimi  ilościami  zarówno  informacji  zmysłowej,  jak  i 
psychczno-konceptualnej, że bardzo trudno nam sobie wyobrazić czym właściwie mogłoby 
być  czyste  doświadczenie  zmysłowe.  Nadmiar  informacji  odpowiedzialny  jest  za  stan 
niezdolności do rozróżniania bodźców zmysłowych. Te nieustannie wzmacniające się pętle 
sprzężenia  zwrotnego  sprawiają,  że  myślimy  „To  jest  cywilizacja”  albo  „To  jest 
społeczeństwo”, za sprawą czego z kolei pojawiają się u nas myśli w rodzaju „Lubię filmy” 
albo „Jaka książka obecnie najlepiej się sprzedaje?” – choć żaden z powyższych tematów w 
najmniejszym nawet stopniu nie sprzyja ewolucji. To jedynie punkty widzenia które spełniają 
rolę dywersyjną, mające na celu utrzymanie umysłu w stanie kwarantanny, tak by odbierał on 
jedynie  wąski  zakres  fal.  Historia  Kosmiczna  odpowiada:  „Nic  z  tych  rzeczy!”.  Dla 
oczyszczenia umysłu potrzebne może być wycofanie się ze społeczeństwa na pewien czas w 
celu  oddania  się  praktykom medytacyjnym albo  też  krótki  wyjazd  poza  miasto  i  choćby 
niedługie  popatrzenie  na  bezmiar  oceanu.  Dla  większości  ludzi  jest  to  bardzo  trudne, 
ponieważ ich umysły są tak silnie uwarunkowane by nieustannie czymś się zajmować, że 
zupełnie  nie  radzą  sobie  z  sytuacją  braku bodźców stwarzanych  przez  sztuczne  sytuacje. 
Wiele osób zdolnych jest co najwyżej do tego, by wyjechać na kilka dni i jest to kres ich 
możliwości. To zaledwie kilka przykładów ilustrujących obecną sytuację, w którą wkracza 
Historia  Kosmiczna.  Kiedy  zatem  mówimy,  że  organy  zmysłowe  już  w  tej  chwili  są 
doskonałe, musimy dojść do wniosku, że treści zmysłowe również mają charakter doskonały 
– problemem jest jedynie umysł przetwarzający te treści, który chce uczynić je czymś innym 
niż są w rzeczywistości.  Podstawowym problemem jest  brak satysfakcji  odczuwany przez 
ego, który zaburza rzeczywistość i tworzy pętlę przypominającą sansarę, która odpowiada za 
złożoność dzisiejszej technosfery. 

Zgodnie z  kolejnym założeniem badania nad Historią  Kosmiczną nie  mogą zostać 
rozpoczęte bez pewnego rodzaju ćwiczenia umysłu lub rozumienia mającego swoje źródło w 
którymś ze światopoglądów sakralnych,  zgodnie z którymi  istnieje  Bóg, który pozostawił 
pewne treści w naszych duszach, a rzeczywistość jest boska i święta. Trzeba rzeczywiście 
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doświadczyć tych prawd, co często stanowi wcale niełatwe wyzwanie. Wszystko co w tej 
chwili opisujemy wskazuje na faktycznie trudne położenie dzisiejszego umysłu ludzkiego u 
zamknięcia cyklu. Właśnie dlatego istnieje potrzeba zastosowania pewnego rodzaju dynamitu 
psychicznego,  który rozsadzi wszystkie niepotrzebne myśli. 

W pewnym momencie myślano, że można zrobić to przy pomocy LSD, ale w chwili  
obecnej  substancja  ta  do tego stopnia została  wchłonięta  przez istniejące obecnie formy i 
normy społeczne, że nie może już efektywnie spełniać opisywanej roli. Ponieważ nie mamy 
już  owej  laski  dynamitu  przy  zastosowaniu  której  moglibyśmy  rozsadzić  wszystkie 
niepotrzebne  myśli  zaśmiecające  ludzki  umysł,  zmuszeni  jesteśmy  unicestwiać  stare 
programy w sposób naturalny – poprzez skupienie się na klasycznych technikach trenowania 
umysłu. Tylko poprzez skupienie psychiczne można dotrzeć do rzeczywistej esencji Historii 
Kosmicznej. 

[s. 16 - ...badania nad Historią Kosmiczną nie mogą zostać rozpoczęte bez pewnego 
rodzaju  ćwiczenia  umysłu  lub  rozumienia  mającego  swoje  źródło  w  którymś  ze 
światopoglądów sakralnych]

Cały czas mamy do czynienia z natychmiastowym sprzężeniem zwrotnym, więc kiedy 
dajemy coś  z  siebie  („dobrego” lub „złego”)  wraca  to  do nas  w przyspieszonym tempie. 
Zjawisko to można interpretować jako prawo karmy. Wszystko, co dajesz jest dokładnie tym 
samym  co  otrzymujesz.  Dotyczy  to  absolutnie  każdego  momentu  dnia  i  każdego 
doświadczenia, by nie wspomnieć o dłuższych okresach, w których oddziałuje dziedzictwo 
karmiczne poprzednich wcieleń. W strukturze współczesnego świata mamy do czynienia z 
instytucjonalizacją zaburzonej percepcji, która tworzy zaburzone pętle sprzężenia zwrotnego, 
co  skutkuje  powszechną  dezorientacją  doświadczanej  przez  ludzi  tworzących  później 
zdezorientowane  społeczeństwa.  Powyższe  uwagi  skierowane  są  do  tych  umysłów,  które 
nigdy nie  przestały  zastanawiać  się  nad  owymi  zagadnieniami.  Jest  to  wprowadzenie  do 
zagadnienia  aktualnego  stanu  umysłu  i  natury;  w  takiej  postaci,  w  jakiej  funkcjonuje  w 
dzisiejszym świecie, powinniśmy być tym samym świadomi ograniczeń umysłowych, które 
mogą ujawnić się w toku naszych badań nad Historią Kosmiczną. 

[s. 17 – Twój umysł wobec prawa czasu; na Ziemi norma kosmiczna zawarta jest w 
noosferze i we wzorze programu Historii Kosmicznej zakodowanego w płytkach banku psi”]

Brak wyćwiczenia umysłu jest częścią rozłącznego, niespójnego modelu świata, który 
sprawia, że technosferyczny lep na muchy nadal nieprzerwanie trwa. Rezygnujemy ze starych 
wzorów i przechodzimy do tego, co moglibyśmy określić mianem „normy kosmicznej”. Na 
Ziemi norma kosmiczna zawarta jest w noosferze i we wzorze programu Historii Kosmicznej 
zakodowanego w płytkach banku psi.  Aby dotrzeć do owych płytek, trzeba wkroczyć do 
synchronicznego  systemu  wiedzy,  tak  by  móc  zapełnić  umysł  innym  ładunkiem 
informacyjnym.  Ważne  jest  nie  tylko  wprowadzenie  do  umysłu  nowego  ładunku 
informacyjnego,  ale  także  całkiem  odmiennego  wzoru  informacyjnego,  według  którego 
odbywać się będzie spójne przyjmowanie informacji. Trzeba rozwinąć w sobie umysł zdolny 
do rozróżniania natury informacji zgodnie z posiadanym wzorem informacyjnym.  Co jest 
cenne? Co jest znaczące? A co nie ma żadnego znaczenia?

Z punktu widzenia normy kosmicznej cenna i znacząca jest relacja łącząca człowieka 
z  Ziemią  rozumianą  jako żywa istota,  ze  Słońcem postrzeganym jako boski  inteligentnie 
koordynowany informacyjny system energetyczny,  i w końcu relacja człowieka z całością 
Galaktyki, jak również z większą konstelacją, której Galaktyka ta jest częścią. Te zagadnienia 
są  ważne,  ponieważ  dotyczą  procesów  tak  czy  inaczej  dokonujących  się  cały  czas.  Nie 
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jesteśmy tego świadomi, jeśli odbieramy jedynie wąski, technosferyczny zakres fal. To, czego 
nie  jesteśmy  świadomi  to  fakt,  że  nasze  trzeciowymiarowy  skafander  kosmiczny,  który 
nazywamy ciałem lub sobą samym, jest w rzeczywistości radarem i procesorem informacji 
psychosensorycznej.  Przetwarza  informacje  przez  cały  czas,  niezależnie  od  tego,  czy 
uświadamiamy sobie ten fakt czy też nie. 

Jako  przykład  możemy  przytoczyć  tu  wybuchy  na  Słońcu.  Co  mają  wspólnego 
eksplozje  na  Słońcu  z  naszymi  neuronami?  Myślimy:  „O,  wybuchy  na  Słońcu  istotnie 
wpływają  na  funkcjonowanie  anten,  krótkofalowych  odbiorników  radiowych  i  innych 
gadżetów  technologicznych”.  Skoro  wpływają  one  na  pole  magnetyczne  Ziemi,  a  my 
jesteśmy częścią pola magnetycznego Ziemi, zatem co promieniowanie to ma wspólnego z 
nami?   Czy wybuchy na Słońcu istotnie  zmieniają  nasz system elektromomolekularny na 
jakimś poziomie podprogowym? Bez wątpienia tak. To jest właśnie faktyczna rzeczywistość, 
bez wzglęu na to czy myślimy o niej czy też nie. Rzeczywistość ta funkcjonuje przez cały 
czas w ramach elektrobioneuralnego systemu przetwarzania,  którym jesteśmy. Przy badaniu 
Historii  Kosmicznej  bardzo ważne jest  zrozumienie naszej  relacji  z żywą Ziemią i  relacji 
żywej Ziemi z nami. 

Wszystko, o czym myśli aktualna świadomość zbiorowa stanowi rzeczywistość stoisk 
handlowych,  konsumpcjonizmu  i  terroryzmu,  by  wymienić  jedynie  kilka  spośród  tych 
zjawisk.  Wszystkie  one  są  jedynie  funkcjami  sztucznego,  fikcyjnego  systemu  przekonań. 
Właśnie dlatego obecnie istniejący model stanowi wielką tragedię – jest iluzoryczny, oparty 
na  bezpodstawnej  ułudzie.  W  rzeczywistości  cały  dzisiejszy  świat  jest  jedynie  fikcją 
psychiczną którą szerzymy. W ten sposób wszelkimi przeszkodami na drodze do zrozumienia 
Historii Kosmicznej są szowinizmy ideologiczne jaźni, korporacji,  państwa, szkoły, religii, 
narodu  itd.  Wszystkie  one  stanowią  absolutną  fikcję,  mamy  jednak  owe  ideologiczne 
tożsamości ego zakodowane w naszych świadomościach i konstruujemy na ich podstawie całą 
rzeczywistość. Wszystko to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością kosmiczną biosfery i 
noosfery. Nie jest oparte na świadomości faktu, że kosmiczne promieniowanie słoneczne już 
teraz nieustannie przenika każdą cząsteczkę, z której składa się Ziemia.         

Rosyjski  uczony  Władimir  Wiernadski  stwierdził,  że  biosfera  jest  częścią  Ziemi 
odpowiedzialną za transformację energii kosmicznej. Dokonując ekstrapolacji i wyciągając z 
niej  wnioski  możemy  stwierdzić,  że  noosfera  stanowi  część  Ziemi  odpowiedzialną  za 
transformację energii  kosmicznej  w struktury umysłowe i  psychiczne.  To właśnie  wyższe 
procesy  mentalne  i  psychiczne  są  tworzone  poprzez   przeniknięcie  energii  kosmicznych 
wewnątrz psychicznego pola kosmicznego Ziemi, którym jest noosfera. 

Całokształt struktur ideologicznych i umysłowych konstytuujących współczesny świat 
(w tym także nauka,  która je podtrzymuje)  musi  ulec dezintegracji.  Wszystkie opisywane 
struktury  stanowią  iluzje  umysłowe,  które  natychmiast  rozpływają  się  wówczas  gdy 
dostrzegamy ich  rzeczywisty charakter.  Porzucenie  tych  struktur  może  być  jednak  trudne 
wówczas, gdy ktoś zdołał ujrzeć ich iluzoryczny charakter, ale 99 procent otaczających go 
ludzi nadal żyje w rzeczywistości ułudy. Osoba ta może wówczas wydać się obłąkaną.

Faktem  jest,  że  99  procent  ludzi  opiera  życie  na  fundamentach  uprzedzeń 
ideologicznych o charakterze korporacyjnym lub religijnym, nie mających nic wspólnego z 
rzeczywistością  –  będących  faktycznie  pętlami  sprzężenia  zwrotnego  stworzonymi  przez 
umysł  nieświadomymi  kosmicznej,  solarnej  natury  rzeczywistości  i  stopnia,  w  jakim 
oddziałuje ona na nasz system  elektrobioneurologiczny.  Zadaniem Historii Kosmicznej jest 
oczyszczenie umysłu ze wszystkich sztucznych ideologii i przedstawienie opisu wszystkich 
procesów dokonujących się na kosmicznym solarnym poziomie biologicznym. 

Historia  Kosmiczna  stanowi  całkowicie  odnowioną  bazę  wiedzy  –  jest  nowym 
programem wiedzy. Dzięki niej wiemy, jakie formy odpowiedzialne są za ewolucję ludzkiego 
umysłu  i  świadomości  dokonującą  się  w  noosferze.  Podstawą  Historii  Kosmicznej  jest 
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osiągnięcie  stanu  autorefleksyjnej  świadomości  gatunku  ludzkiego  jako  manifestacji  całej 
Ziemi.  Jest  to  ściśle  związane  z  momentem dziejowym 1969  roku,  gdy ludzkość  po  raz 
pierwszy mogła  obejrzeć  fotografie  Ziemi  wykonane  z  Księżyca.  Był  to  czysty   refleks 
sprzężenia zwrotnego – spoglądanie na miejsce, z którego zwykło się patrzeć to zasada zvuya.  

To był  moment,  gdy urzeczywistnił  się  ludzki  potencjał  rozszerzenia  świadomości 
poza ego. Do tego momentu ludzka świadomość zawarta była w nieświadomości zbiorowej. 
Ten moment w roku 1969 stanowił pierwszy przebłysk pamięci o tym, że wszyscy jesteśmy 
jednym istnieniem żyjącym  na  jednej  planecie.  Wszystkie  systemy stanowią  tym samym 
przejawy  jednego  systemu.  Nawet  jeśli  mistrzowie  duchowi  mówili  o  tym na przestrzeni 
wieków, ludzkość nie była zdolna przyjąć tej wiedzy poprzez doświadczenie aż do momentu, 
gdy w 1969 obejrzała ją w telewizji. 

Historia Kosmiczna zarządzona przez Boga 

Ponieważ jedynie  Bóg tworzy system znany jako Historia  Kosmiczna,  można być 
pewnym, że jedną z zasad fundamentalnych czy podstaw przekazywania nowej bazy wiedzy 
jest modlitwa i trening umysłu. Ponieważ Bóg to Boska Mądrość, z której wypływa Historia 
Kosmiczna,  niezbędne  jest  uznanie  Boga  za  centrum  życia.  Należy  zrozumieć  naturę 
świadomości i Boga. Wszystkie te aspekty składają się na zasadniczą część badania Historii 
Kosmicznej. Bóg znajduje się w twoim umyśle. 

Źródłem wszystkiego jest  umysł.  Co to oznacza?  Rzeczy są tym czym są,  ale  ich 
interpretacja  odbywa  się  na  poziomie  umysłu.  Na  umysł  składa  się  poziom  relatywny  i 
Absolutny. Na poziomie Absolutnym nie ma żadnej różnicy między błędem i tym co nie jest 
błędem.  Na  poziomie  relatywnym  może  jednak  być  inaczej.  Poziom  Absolutny  Historii 
Kosmicznej jest stanem pełnej harmonii, w której wszystkie wymiary współistnieją w stanie 
doskonałej i absolutnej równowagi – w terminologii matematycznej jest to Punkt Zero. Na 
poziomie  relatywnym  postrzegamy  wszystko  jako  proces.  Czy  wszystko  co  znamy  jest 
zaledwie funkcją poznania zmysłowego? Czy pełnię naszej wiedzy może stanowić jedynie to 
czego doświadczamy poprzez nasze organy zmysłowe? Wiemy o możliwości wykraczania 
poza  poznanie  za  pośrednictwem  pięciu  zmysłów  poprzez  metafory  analogiczne  i 
wnioskowanie. Nasze postrzeganie wiedzy przypomina sytuację żabki na dnie studni, która 
spogląda w górę i jest przekonana, że okrągłe koło które widzi nad sobą to całe niebo. Czy to 
możliwe, że tak samo wygląda sytuacja z naszą świadomością?

Zasadnicza  kwestia  dotyczy tego,  że  osiągnięcie  medytacyjnego  stanu umysłu  jest 
nieodzowne by móc postrzegać rzeczy jako to czym naprawdę są i by dostrzec coś całkiem 
różnego od wszystkiego tego, do czego się przyzwyczailiśmy. Celem tego rodzaju dyscypliny 
jest osiągnięcie autentycznie transcendentnego, obiektywnego punktu widzenia, który stanowi 
podstawę każdej rzeczywistej nauki czy rozumienia – wtedy subiektywny umysł egotyczny 
zostanie  całkowicie  wyeliminowany  z  procesu  poznawczego  i  oceniającego.  Historia 
Kosmiczna  jest  Systemem  Absolutnym  wiedzy,  integralną  częścią  wszechobejmującej 
rzeczywistości. 

Należy zrozumieć, że umysł musi pokonać wiele różnego rodzaju przeszkód; nawet 
wówczas,  gdy  tworzymy  pewną  nową  ideę,  jesteśmy  zmuszeni  umieścić  ją  w  pewnym 
kontekście czy układzie odniesienia, który często ideę tę wypacza, osłabia czy tłumi. Dzieje 
się tak, ponieważ świadomie czy nieświadomie myślimy: „Wiem, gdzie jest miejsce dla tej 
idei”,  po  czym umieszczamy ją  w jakiejś  zapomnianej  szufladce  w ciemnym zakamarku 
umysłu wraz z pewnymi innymi przygnębiającymi myślami, mimo, że nasza nowa idea nie 
miała żadnych podstaw, by trafić właśnie tam. 
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W ten  sposób  możemy zilustrować  jak  dużym wyzwaniem dla  umysłu  może  być 
przyjęcie  czegoś  tak  czystego  i  nowego  jak  Historia  Kosmiczna.  Niektórzy  ludzie  mogą 
przeczytać Historię Kosmiczną i powiedzieć: „O, Historia Kosmiczna jest czymś w rodzaju 
Doktryny Tajemnej Bławackiej!”, i  tym samym od razu stworzyć punkt odniesienia wobec 
niej.  W innym przypadku ludzie mogą powiedzieć: „O, Historia Kosmiczna jest  czymś w 
rodzaju  Studium  Historii  Arnolda  Toynbee’ego”  czy  „Historia  Kosmiczna  przypomina 
Zmierzch  Zachodu Oswalda  Spenglera”  albo  „Historia  Kosmiczna  to  Encyclopedia  
Britannica w pigułce”.

[s. 20 - osiągnięcie medytacyjnego stanu umysłu jest nieodzowne, by móc postrzegać 
rzeczy jako to, czym naprawdę są i by dostrzec coś całkiem różnego od wszystkiego tego, do 
czego się przyzwyczailiśmy]

Nadzwyczaj  trudno  przezwyciężyć  potrzebę  posiadania  punktu  odniesienia  czy 
porównania  przy  analizie  czegoś  nowego.  Szczególnie  wówczas,  gdy żyjemy w  czasach 
eksplozji informacji, która rozprzestrzenia się i rozszerza tak gwałtownie, że pojawiają się 
problemy z rozróżnieniem i zrozumieniem które wiadomości są przydatne i które informacje 
mogą być zastosowane w jakim celu. 

Historia Kosmiczna nie jest tym, czym może się wydawać, nie można podzielić jej na 
segmenty, przede wszystkim jednak nie można porównać jej z czymkolwiek innym. Jest tak 
ponieważ Historia Kosmiczna stanowi absolutne przeformułowanie umysłu ludzkiego i bazy 
wiedzy  ludzkiej.  Źródłem  nowej  bazy  wiedzy  ludzkiej  jest  perspektywa 
planetarna/kosmiczna,  która  ma  charakter  uniwersalny,  uzasadniony  i  adekwatny  dla 
wszystkich  istot  ludzkich,  nie  ma  nic  wspólnego  z  żadnego  rodzaju  ideologią  ani  też 
podziałami nacjonalistycznymi, religijnymi czy duchowymi. 

Historia  Kosmiczna  wiąże  się  z  eksploracją  wszystkiego  tego,  co  dostępne  jest 
zmysłom  jak  również  rozumieniem  relatywistycznych  ograniczeń  wiedzy  zmysłowej  o 
charakterze temporalnym, kulturowym, lingwistycznym itd. Wszystkie powyżej wymienione 
czynniki oddziałują na naszą wiedzę. Czy istnieje prawda obiektywna? Czy wzięliśmy pod 
uwagę uwarunkowania kulturowe i językowe?  Buddyjskie poszukiwanie oświecenia również 
wydaje  się  dotyczyć  wykroczenia  poza  odwzorowania  umysłu  uwarunkowanego,  ku 
możliwości bezpośredniego doświadczania rzeczywistości. 

To są istotne, a przy tym subtelne aspekty badania Historii Kosmicznej. Nie można 
uznać ich za rzeczywisty opis Wszechświata,  gdy nie uwzględni się natury umysłu i jego 
relacji ze Wszechświatem. By poznać siebie nie należy wykraczać poza siebie. Wydaje się, że 
wiele religii Wschodu twierdzi, że jedynym celem zdobywania wiedzy powinno być poznanie 
samego  siebie.   Historia  Kosmiczna  powinniśmy  szukać  wyższej  syntezy  równowagi 
internalizujących badań jaźni i badań „wszystkiego innego”, czyli tak zwanego „świata poza 
jaźnią”. Historia Kosmiczna obejmuje powyższe dwa bieguny i dąży do ich syntezy, nie jest 
zatem przejawem kwietyzmu i eskapizmu umysłu.

[s.  21  –  Historia  Kosmiczna  nie  jest  tym,  czym  może  się  wydawać,  nie  można 
podzielić jej na segmenty, przede wszystkim jednak nie można porównać jej z czymkolwiek 
innym. Jest tak ponieważ Historia Kosmiczna stanowi absolutne przeformułowanie umysłu 
ludzkiego i bazy ludzkiej wiedzy.]

 
Powyższe  spostrzeżenia  na  temat  natury  umysłu,  świadomości  i  sakralnego  ładu 

rzeczywistości  pozwalają  umysłowi  wznieść  się  na  wyższy poziom,  umieszczając  cię  na 
szczególnego rodzaju ekranie mentalnym, przedstawiajacym własność Historii  Kosmicznej 
jako  żywy  proces  przekazu.  Tę  właśnie  własność  pragnęlibyśmy  rozwijać.  Historia 
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Kosmiczna stanowi głęboko duchową postać psychiczną dyscypliny, śledztwa, dochodzenia i 
systemu kategoryzacji wiedzy. Historia Kosmiczna wynosi istotę ludzką ponad rozdrobniony, 
przepełniony nacjonalizmem, sekciarski stan umysłu ku planetarnemu, wykraczającemu poza 
wszelkie  ograniczenia  stanowi  umysłu  wyzwalającemu  wszelkie  istnienia  –  wolności 
galaktycznej. 

Zgodnie  z  Historią  Kosmiczną  role,  które  przyszło  nam odgrywać  są  wspaniałe  i 
boskie.  Wszyscy  osiągamy  oświecenie,  które  dokonuje  się  drogą  samourzeczywistnienia. 
Kroniki  Historii  Kosmicznej  stanowią  jedynie  rodzaj  wskaźnika  skierowanego  ku  tobie  – 
powinieneś podążyć naprzód i zbadać Wszechświat w sposób zdecydowanie inny niż dotąd, 
zgodny z nowymi zasadami wiedzy ludzkiej. 

Rozdział 2:

Historia Kosmiczna, Prawo Czasu i Ład Synchroniczny

Jak  przygotować  umysł  na  napływ  całkowicie  nowych  treści?  Oto  najistotniejszy 
temat  Kronik  Historii  Kosmicznej.  Umysł  człowieka  planetarnego  jest  w  chwili  obecnej 
obciążony  rozmaitymi  uwarunkowaniami  –  bagażem  5000  lat  nieustannej  akumulacji 
obciążeń karmicznych, tendencji egoistycznych, a także deformacjami myśli wynikających z 
przyzwyczajeń,  w tym: przyzwyczajenia,  uprzedzenia kulturowe i  religijne, nietolerancja i 
szowinizm kulturowy (w  tym także  szowinizm męski  i  żeński).  Gdy poddajemy analizie 
umysł człowieka planetarnego, jawi się on nam jako wprawiająca w zakłopotanie plątanina 
wzorów myśli, obyczajów i nawyków. Powstaje zatem pytanie: jak oczyścić umysł, by stał się 
gotowy  na  przyjęcie  nowych  treści?  Jak  możemy  ponownie  sformułować  zasady  jego 
działania?

[S.  23 – kalendarz stanowi instrument  harmonizacji  umysłu ludzkiego z matematycznymi 
zasadami  natury.  Za  sprawą  dwudziestoośmiodniowego  Kalendarza  Trzynastu  Księżyców 
dokonuje  się  zharmonizowanie  umysłu  z  naturą.  Stosowany  obecnie  dwunasomiesięczny 
kalendarz gregoriański jest bezużyteczny z tego punkt widzenia]
[s.23 (ilustracja) Usuń! Stara,  sztuczna,  technosferyczna baza wiedzy/Zmień czas – zmień 
swój umysł/Załaduj! Nowe, harmonijne oprogramowanie]   

Ten,  kto  zaakceptuje  Kalendarz  Trzynastu  Księżyców,  powróci  do  stanu  boskiej 
doskonałości. Zostanie wprowadzony w ład synchroniczny oraz systemy i praktyki mające na 
celu przeprogramowanie kodu genetycznego albo też wrażliwości  genetycznej   z  wzorów 
niedoskonałych  na  doskonałe.  Jeśli  cierpi  się  na  deficyty  genetyczne  czy  zaburzenia  i 
ekstrapoluje  się  je  na formy i  kształty oparte  na  tych  zaburzeniach,  wówczas  oczywiście 
naprawienie owych defektów genetycznych stanie się niemożliwe. 

Zaburzenia i defekty zostają uwydatnione poprzez coraz większe i większe zaufanie 
do technologii materialnych, wśród nich także wszystkich nowych technologii biologicznych, 
która to sytuacja jest utrzymywana przez instytucję władzy i określone osoby ją sprawujące. 
W tym zawiera  się  kwestia  materializmu historycznego;  to  jest  zaćmienie  Boga.  Tworzy 
absolutnie  diaboliczne  uzależnienie  i  zaufanie  do  zorientowanych  krótkoterminowo 
technologii materialnych, które pozornie mają na celu poprawienie mankamentów ludzkiego 
umysłu i zachowania, w rzeczywistości jednak wpędzają człowieka jeszcze głębiej w pułapkę 
tychże defektywnych wzorów umysłu i zachowania. 
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Wszystkie  powyższe  zjawiska  zakorzenione  są  w  programie  nieregularnego 
kalendarza  gregoriańskiego.  Absolutnie  wszystkie  odruchy  warunkowe  umysłu  człowieka 
planetarnego w swojej większej części i w większości miejsc świata łączone są w jedną całość 
poprzez  strukturę  systemu chronometrycznego  stosowanego  w danym społeczeństwie  czy 
kulturze. Na uformowanie człowieka planetarnego takim, jakim jest w tej chwili wpłynęły 
kalendarz gregoriański oparty na liczbach 12 i 60  oraz zegar mechaniczny, który doprowadził 
do mechanizacji czasu. Kalendarz Gregoriański, który rok po roku pogłębia jedynie utarte 
wzory myśli lub akceptację w charakterze absolutnej konkretnej rzeczywistości składającej 
się z koncepcji w rodzaju podatków, demokracji, wojny, pieniędzy, sukcesu ekonomicznego, 
ubezpieczeń i świąt – wszystkie powyższe instytucje i wzory mają swoje źródło w kalendarzu 
gregoriańskim. 

[s. 24 - Kalendarz Gregoriański, który rok po roku pogłębia jedynie utarte wzory myśli lub 
akceptację w charakterze absolutnej konkretnej rzeczywistości składającej się z koncepcji w 
rodzaju  podatków,  demokracji,  wojny,  pieniędzy,  sukcesu  ekonomicznego,  ubezpieczeń  i 
świąt  –  wszystkie  powyższe  instytucje  i  wzory  mają  swoje  źródło  w  kalendarzu 
gregoriańskim.]

Stworzenie  i  wprowadzenie  programu  Kalendarza  Trzynastu  Księżyców,  a  także 
ponowne włączenie w jego proces ludzkiego umysłu i wrażliwości – oto działania niezbędne 
dla  oduczenia  istoty  ludzkiej  od  uzależnienia  od  nieregularności,  a  także  świecidełek  i 
gadżetów,  które  udają,  że  niwelują  skutki  owej  nieregularności.  Atrakcyjne  i  modne 
technologie  sprawiają  wrażenie,  że  czynią  życie  lepszym,  a  także  niwelują  niedostatki 
inteligencji  zmysłowej  i  intelektu.  Program  Kalendarza  Trzynastu  Księżyców  stanowi 
radykalny krok, który stanowi cały cel Historii  Kosmicznej  – przywrócenie duszy boskiej 
doskonałości  ładu Wszechświata  takiego,  jakim w istocie  jest.  Za  sprawą powzięcia  tego 
kroku człowiek niekoniecznie udoskonali swą naturę, ale poprzez uwolnienie się od modelu 
życia podporządkowanego nieregularnym wzorom przywróci sobie wzory doskonałości.

Funkcją,  którą  mają  spełnić  rozmaite  nauki  i  tomy  Historii  Kosmicznej  jest 
przeorientowanie  nas  na  odmienny  ład  doskonałości  i  holizmu  poprzez  wprowadzenie 
ludzkiego systemu bycia  i  myślenia  na nowe poziomy doskonałości  kosmicznego ładu i 
wiedzy.  Pozwoli  to  istocie  ludzkiej  wspiąć  się  wyżej  po  mentalnej  i  duchowej  drabinie 
ewolucyjnej ku coraz pełniejszej i  pełniejszej  percepcji  siebie i  Boskiego Ładu. Człowiek 
zrozumie wówczas, że myślenie o tego rodzaju doskonałości jako o czymś nieosiągalnym 
stanowiło  zaledwie  funkcje  błędnych  percepcji  uważanych  za  podstawę  rzeczywistości 
zgodnie ze starym ładem chronometrycznym i starym kalendarzem. 

Harmonijna matryca – klucz do ewolucji nadpsychicznej

Wraz z rozwojem istoty ludzkiej w duchu ładu synchronicznego wraz z systemami 
wiedzy i percepcji zaprezentowanymi w Historii Kosmicznej  osiągany będzie coraz większy 
i większy stopień boskiej doskonałości. W tym momencie człowiek nie będzie odczuwał już 
potrzeby chodzenia do kina, centrów handlowych czy doświadczania innego rodzaju rozrywki 
pochodzącej  z  drugiej  ręki.  Na tym etapie  istotę  ludzką zadowoli  jej  własne,  fascynujące 
postrzeganie rzeczywistości, które w pełni zaspokoi potrzebę rozrywki. Wówczas percepcja 
zmysłowa zostaje ostatecznie oczyszczona i człowiek otrzymuje wejściówkę, dzięki której 
może przeżyć najwyższy film astralny. 

Tylko poprzez oczyszczenie postrzeżeń zmysłowych można natychmiast zrozumieć, 
że rzeczywistość uniwersalna jest  w pełni  wystarczająca,  by zaspokoić ludzkie pragnienia 
radości,  piękna,  ładu  i  harmonii.  Wraz  z  coraz  pełniejszym  otwieraniem  się  organów 
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zmysłowych i wspinaniem się człowieka po drabinie ewolucyjnej, życie nabiera promiennych 
barw, a samo tylko życie staje się źródłem nieprawdopodobnej ekstazy! Człowiek podlega 
ewolucji od  stadium ewolucyjnego  kiełkowania  do  generacji, które  stanowi  przejście  od 
świadomości  do  trwałej  świadomośći,  następnie  do  superświadomości  aż  w  końcu  do 
świadomości hiperorganicznej.     

Dalszy  postęp  we  wspinaniu  się  po  hiperorganicznej  ewolucyjnej  drabinie 
świadomości sprawi, że teleportacja zmysłowa i podróże w czasie staną się normą. Prowadzi 
to do stworzenia udoskonalonego systemu sprzężenia zwrotnego dokonującego się poprzez 
oczyszczone organy zmysłowe dostrojone do urzeczywistnienia się boskiego ładu naturalnego 
rzeczywistości. Sprzężenie zwrotne immanentne dla istoty ludzkiej zostanie w takim stopniu 
emocjonalnie  udoskonalone  i  natchnione,  że  zacznie  tworzyć  hiperorganiczne  formy 
architektoniczne zaawansowanego ładu synchronicznego. 

Wszystko  to  jest  możliwe  za  sprawą  przyswojenia  kontekstu  i  treści  Historii 
Kosmicznej, która stopniowo przesyca i przepełnia ludzki ład społeczny. Nadzwyczaj ważne 
jest zrozumienie w jaki sposób doszło do tych procesów i jaki jest ich związek ze zmianą 
kalendarza  oraz  zastąpieniem nieregularnego  programu  chronometrycznego  prze  program 
harmonicznej  doskonałości.  Czym  jednak  jest  harmoniczna  doskonałość?  Czy  rozumiesz 
czym rzeczywiście jest boska doskonałość?

Za sprawą codziennego posługiwania się Kalendarzem Trzynastu Księżyców człowiek 
stopniowo podlega ewolucji w kierunku doskonalszych stanów prostoty potrzeb fizycznych. 
Gdy to się stanie, człowiek osiągnie bardziej rozwinięty stan egzystencji – stan egzystencji 
istoty  duchowej  należącej  do  w  pełni  niematerialnego,  niefizycznego,  niematerialnego 
wymiaru.  Po raz  kolejny –  wszystko  to  będzie  możliwe  za  sprawą  przyswojenia  wiedzy 
Historii Kosmicznej, która jest w sposób absolutny zakorzeniona w ładzie synchronicznym – 
i życie zgodne z tym ładem. Mówimy o standardach pomiaru czwartego wymiaru – czasu 
jako  informacji,  która  informuje  biologiczną  stronę  egzystencji  o  życiu  zakodowanym w 
samym kalendarzu; oto kolejny punkt kluczowy. 

Celem  zmiany  kalendarza  jest  zatem  wyeliminowanie  starych  form  myślowych 
tworzących entropiczne systemy wierzeń, które są podtrzymywane przez matrycę kalendarza 
gregoriańskiego.  Usunięcie  czy  zniesienie  tej  matrycy  będącej  dotychczas  podstawą 
chronometrycznej  regulacji  życia  codziennego   radykalnie  wstrząśnie  całym  systemem 
myślowym  człowieka  planetarnego  (będącego  w  rzeczywistości  systemem  myślowym 
nieświadomej  noosfery).  Jest  to  absolutnie  niezbędne,  by  powołać  do  życia  matrycę 
ustanowienia nowego. 

Zastąpienie kalendarza gregoriańskiego Kalendarzem Trzynastu Księżyców opartym 
na cyklach dwudziestoośmiodniowych to nie tylko zastąpienie jednego kalendarza drugim; to 
zastąpienie  nieregularnej  matrycy  matrycą  doskonale  harmonijną.  Nieregularna  matryca 
odpowiada  za  wszystkie  entropiczne  wizje,  które  dominują  w  modelu  społeczeństwa 
obowiązującym  dziś  na  świecie.  Nieświadomie  przyswajany  wzór  nieregularności  leży  u 
podstaw rozprzestrzeniania się tendencji entropicznych i irracjonalnych w obrębie porządku 
społecznego opierającego się na tym kalendarzu. Owe tendencje entropiczne i irracjonalne 
podkreślające podstawowe i prozaiczne niepokoje, stanowią najgłębszą przyczynę doznania 
historii, determinizmu historycznego i w końcu materializmu historycznego. 

Tym co zamyka człowieka planetarnego w okowach determinizmu historycznego i 
materializmu historycznego  są  kaprysy w rodzaju zmieniania  stylu ubierania się  czy też 
urządzeń technologicznych, która szybko się starzeją i nieustannie muszą być wymieniane 
przez nowsze urządzenia. Ta właśnie potrzeba wymieniania tego co stare na to co nowe (które 
w istocie nie jest niczym nowym, lecz bardziej ulotną i efemeryczną wersją starego)  stanowi 
samą esencję podążania za tą szczególną zaburzoną strukturą programującą. 
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  [S. 26 - Zastąpienie kalendarza gregoriańskiego Kalendarzem Trzynastu Księżyców opartym 
na cyklach dwudziestoośmiodniowych to nie tylko zastąpienie jednego kalendarza drugim; to 
zastąpienie nieregularnej matrycy matrycą doskonale harmonijną.]

Za  sprawą  całkowitego  wyeliminowania  błędnej  struktury  programującej, usunięte 
zostają  także  tendencje  determinizmu  historycznego  i  materializmu  historycznego, 
obejmujące  także  wszystkie  koncepcje  innowacji.  Sama już  koncepcja  historii  zawiera  w 
sobie  przekonanie  o  istnieniu  kumulatywnego  postępu  i  następowania  po  sobie 
(przypuszczalnie)  coraz lepszych idei,  koncepcji,  form i  rzeczywistości.  W rzeczywistości 
historia  stanowi  odwrotność  powyższej  koncepcji.  To,  co  człowiek  historyczny  określa 
mianem postępu  jest  w  rzeczywistości  procesem  narastania  tempa  degeneracji  impulsów 
ludzkich, jakości życia i całej struktury egzystencji.

W  pewien  sposób  współczesny  człowiek  planetarny  może  być  postrzegany  jako 
barbarzyński  tubylec.  Jest  to  rezultat  uwięzienia  w  sztucznej  matrycy  kalendarza 
konserwującej  wszystkie  wzory  przyzwyczajeń,  które  narosły  przez  tysiąclecia,  w  tym 
mordowanie  i  spożywanie  niewinnych  zwierząt,  w  wyniku  czego  nasilają  się  instynkty 
agresji, znajdujące swoje ujście – co nie powinno nikogo dziwić – w wojnach, przemocy, a 
także zachłannej filozofii chciwości i potęgi pieniądza.

Cytat – Metamorfozy Owidiusza

       W momencie kresu historii wszystkie normy kulturowe, formy i słownictwo uległy coraz 
większemu ograniczeniu, a horyzont kulturowy stał się w coraz większym stopniu rozmazany 
i  zdegradowany.  Popularne  media  napełniają  umysł  sloganami  i  wyrażeniami,  które 
stopniowo wypierają oryginalne formy myślenia. Właśnie to mamy na myśli gdy mówimy, że 
współczesny człowiek planetarny został zredukowany do gnijącego barbarzyńskiego tubylca 
–  co  w wielu  aspektach  sprzyja  nowym wartościom,  które  mają  nadejść.  Nie jest  trudno 
wyzwolić się od czegoś co gnije. Jeśli coś się rozkłada, po prostu się to odrzuca. Kto usunie 
ze  swojej  świadomości  kalendarz  gregoriański,  ten  stanie  się  świadomy  wszystkich 
zbiorowych systemów nieświadomych przekonań, zwyczajów i powtarzalnych programów, 
które rządzą rzeczywistością, będąc obiektem zgody powszechnej.
 

[s.  27 -  Jest  to  rezultat  uwięzienia  w sztucznej  matrycy kalendarza  konserwującej 
wszystkie  wzory  przyzwyczajeń,  które  narosły  przez  tysiąclecia,  w  tym  mordowanie  i 
spożywanie niewinnych zwierząt, w wyniku czego nasilają się instynkty agresji, znajdujące 
swoje ujście – co nie powinno nikogo dziwić – w wojnach, przemocy, a także zachłannej 
filozofii chciwości i potęgi pieniądza.]

W tym momencie pojawia się pustka. Pustkę tę wypełnia złocista matryca tego, co 
nowe – matryca Kalendarza Ttrzynastu Księżyców oparta na 28 dniach, która różni się w 
stopniu  radykalnym  od  matrycy  kalendarza  gregoriańskiego.  Będąca  przeciwieństwem 
nieregularności, irracjonalności kalendarza gregoriańskiego stanowiących przyczynę jeszcze 
większej  różnorodności  zaburzeń  entropicznych,  które  prowadzą  donikąd  i  nie  pozwalają 
osiągnąć  harmonicznego  rozwiązania  problemów,  harmoniczna  doskonałość  Kalendarza 
Trzynastu  Księżyców  stanowi  nie  tylko  nośnik  ponownego  zharmonizowania  ludzkiego 
umysłu,  a  w końcu także  ludzkiego kodu genetycznego,  ale  także  narzędzie  pozwalające 
natychmiast wykroczyć poza historię. W harmonicznej doskonałości nie ma historii.

Na harmoniczną doskonałość składa się cała różnorodność własności form i wzorów, a 
także dynamiki wzajemnych relacji między nimi – przyczyną tej dynamiki nie jest jednak 
nieregularność. Dynamika spowodowana przez nieregularność leży u podstaw przekonania o 
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istnieniu  postępu.  Ponieważ  porządek  rzeczy  jest  w  tak  wysokim  stopniu  nieregularny, 
konieczny jest postęp, by móc go poprawiać – żadna poprawa nie będzie jednak możliwa 
wówczas, gdy jej próby podejmowane są z pozycji nieregularności. Powyżej opisane zjawisko 
jest źródłem przekonania o istnieniu nieustannego postępu w historii. 

Zwróćmy  uwagę  na  fakt,  że  w  ramach  matrycy  harmonijnej  nie  ma  miejsca  na 
dynamikę  nieregularną   -  istnieje  tylko  rezonans  harmonii  zawsze  posiadający  dynamikę 
syntropiczną.  Owa harmonijna matryca wprowadza 13 liczb,  które reprezentują  pierwotne 
wzory  promieniującej  energii.  Liczby  te  można  wyobrazić  sobie  jako  pulsacje  radiowe, 
przypominające  pulsacje  fal  radiowych  z  gęstego  jądra  pulsara  lub  kwazara.  20  symboli 
reprezentuje cykl zasięgu częstotliwości możliwości transformacji lub ewolucji, którym może 
zostać poddana każda z tych pulsacji radiowych. 

[s. 28 - Kto usunie ze swojej świadomości kalendarz gregoriański, ten stanie się świadomy 
wszystkich  zbiorowych  systemów nieświadomych  przekonań,  zwyczajów i  powtarzalnych 
programów, które rządzą rzeczywistością, będąc obiektem zgody powszechnej ] 

„Jeśli  trzynaście  liczb  stanowi  światło  pobudzające  umysł  i  ciało,  to  dwadzieścia 
pozycji  kierunkowych  stanowi  wodę  odżywiającą  umysł  i  ciało.  We  wzajemnym 
oddziaływaniu trzynastu liczb i  dwudziestu symboli  znajduje się immanentny galaktyczny 
bank  kodów,  który  dostarcza  informacji  stanowiących  utkany  z  symboli  gobelin  naszej 
rzeczywistości”
    Faktor majów, s. 89

Matryca  harmoniczna  może  jedynie  tworzyć  coraz  bogatsze  i  coraz  bardziej 
różnorodne  poziomy  harmonii.  Mamy  tu  do  czynienia  z  wyraźnym  kontrastem  z 
determinizmem  historycznym  i  z  tej  właśnie  przyczyny  Historia  Kosmiczna  jest  ściśle 
powiązana  z  postulatem  zmiany  kalendarza.  Wymiana  dotychczasowego  kalendarza  jest 
równoznaczna  z  wykorzenieniem  starych  przekonań  i  tym  samym  tworzy  otwartość  i 
pragnienie nowych przekonań czy wzorów myśli. Sama tylko matryca wzoru harmonicznego 
ostatecznie  umożliwia  umysłowi  przyjęcie  nowej  wizji  kosmosu.  Kosmos  oznacza  ład. 
Prawdziwy Kosmos  jest  zakodowany w formie  i  prawie  Historii  Kosmicznej.  Prawdziwy 
Kosmos, oznaczający najwyższy, absolutny ład Wszechświata który tak na początku, jak i 
teraz stanowi manifestację Boga, Najwyższego Źródła. 

Jeśli  Bóg  jest  doskonałością  (a  Bóg  nie  może  być  niczym  innym,  jak  tylko 
doskonałością),  to  jak  Wszechświat  mógłby  nie  być  doskonały?  Niedoskonałości 
Wszechświata  wynikają  z  zaburzeń  naszej  percepcji  i  odruchów  warunkowych  mających 
swoje ostateczne źródło w błędnych wzorach  myśli, wynikających z fałszywego pojmowania 
czasu i przestrzeni. Jeśli spojrzymy na Wszechświat Boga, dostrzeżemy nieskończone wzory i 
cykle  narodzin  oraz  wzrostu,  dojrzewania  i  rozkładu.  Wszystko  to  jednak  jest  kwestią 
formowania  i  ogólnej  konfiguracji,  która  umożliwia  nam  dostrzeżenie  jednej  spośród 
manifestacji Wszechświata, Cyklu Stawania Się. Na tej samej zasadzie istnieje Cykl Powrotu. 

Cykl Stawania Się to cykl manifestujący się na planie fizycznym. Cykl Powrotu jest 
zaś  cyklem  duszy  wyłaniającej  się  z  planu  fizycznego  i  wkraczającej  w  nieustannie 
rozszerzający się duchowy plan egzystencji. Tak więc Cykl Stawania Się dotyczy naturalnego 
procesu generacji i regeneracji, podczas gdy Cykl Powrotu związany jest ze wznoszeniem się 
ku coraz większej i większej doskonałości. 

Ostateczna  doskonałość  nie  jest  doskonałością  osiąganą  na  planie  fizycznym  czy 
materialnym, lecz doskonałością duchową. To plan materialny czy fizyczny przechodzi przez 
różne  stadia  i  cykle stawania  się  i  generacji,  podczas  gdy sama dusza jest  nieśmiertelna. 
Dusza  stanowi  pewnego  rodzaju  nośnik  Ducha,  który  wspina  się  po  drabinie  powrotu, 
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ostatecznie  uwalniając  się  od  jakiegokolwiek  umocowania  w  planie  fizycznym,  które 
zmuszało  ją  do  wcielania  się.  Gdy  dusza  zostaje  uwolniona  od  umocowania  w  planie 
fizycznym  i  potrzeby  manifestowania  się  w  planie  fizycznym,  podróż  powrotna  ulega 
przyspieszeniu i dusza powraca do swego źródła. Kwestie dotyczące autentycznej natury i 
przeznaczenia duszy zostaną poruszone w kolejnych tomach, a konkretnie w tomach IV i VI.

Zmiana kalendarza jest Historią Kosmiczną

Opisujemy  strukturę  i  proces  Historii  Kosmicznej.  Gdy  mówimy  o  zmianie 
kalendarza, uznajemy ją za kwestię absolutnie kluczową dla zstąpienia Historii Kosmicznej. 
Zmiana kalendarza jest Historią Kosmiczną. W zmianie kalendarza wyraża się sposób, w jaki 
zasada  Historii  Kosmicznej  przechodzi  ze  stadium  Chaosu  do  stadium  Kosmosu.  Chaos 
starego  kalendarza  jest  żyzną  glebą  dla  narodzin  Kosmosu  Nowego  Czasu  i  Historii 
Kosmicznej,  które  stanowią  funkcję  harmonicznej  doskonałości  Kalendarza  Trzynastu 
Księżyców  opartego  na  cyklu  dwudziestoośmiodniowym.  Tym  samym  sama  już  zmiana 
kalendarza jest już manifestacją Historii Kosmicznej. Reakcje ludzi którzy przyjęli Kalendarz 
Trzynastu Księżyców a także zmiany dokonujące się w życiu ludzi którzy zaczęli się nim 
posługiwać  stanowią  manifestacje  energii  Historii  Kosmicznej,  która  zakorzenia  się  w 
różnych formach ludzkich i nośnikach. 

Wraz z Kalendarzem Trzynastu Księżyców i Prawem Czasu umysł ludzki otrzymuje 
nową matrycę, za sprawą której może uzyskać nową formułę i zacząć funkcjonować zgodnie 
z ładem synchronicznym. Innymi słowy, sam kalendarz stanowi czyste odbicie doskonałości 
ładu  synchronicznego  rozumianego  jako  czwartowymiarowy  poziom  synchronicznych 
wzorów stworzenia ustanowionych na mocy boskich decyzji i rozkazów, których celem było 
stworzenie Wszechświata. Ład synchroniczny tym samym jest ze swej natury Kosmosem – 
samą strukturą dzięki której Wszechświat stanowi spójną całość. Ponieważ Natura to jedynie 
odbicie  natury Boga,  a  doskonałość  duszy to  synchronizacja  boskiej  doskonałości,  cele  i 
nakazy Boga dotyczące zewnętrznego odzienia, jakim jest Natura, ogłaszane są jedynie na 
poziomie  czwartego  wymiaru.  Podczas  gdy  Kalendarz  Trzynastu  Księżyców  oparty  na 
cyklach dwudziestoośmiodniowych wydaje się dotyczyć trzech wymiarów, nie powinniśmy 
dać  się  zwieść  pozorom  –  jest  on  matematyczną  doskonałością,  która  automatycznie 
umieszcza  trzy  wymiary  w  rezonansie  z  czwartowymiarowymi  polami  mentalnymi  ładu 
synchronicznego. 

[s.  30  -  Podczas  gdy  Kalendarz  Trzynastu  Księżyców  oparty  na  cyklach 
dwudziestoośmiodniowych wydaje się dotyczyć trzech wymiarów, nie powinniśmy dać się 
zwieść pozorom – jest on matematyczną doskonałością, która automatycznie umieszcza trzy 
wymiary w rezonansie z czwartowymiarowymi polami mentalnymi ładu synchronicznego.]

Ponieważ  ład  synchroniczny reprezentuje  postrzeganie  totalności  czasu  w  każdym 
momencie, istota ludzka w sposób naturalny zaczyna się włączać w czwartowymiarowy ład 
rzeczywistości jedynie poprzez przyjęcie Kalendarza Trzynastu Księżyców opartego na cyklu 
dwudziestoośmiodniowym.  Opisywany  ład  synchroniczny  stanowi  tym  samym  jednym  z 
podstawowych poziomów wiedzy o Historii Kosmicznej. 

Jak dotąd poruszyliśmy temat Historii Kosmicznej, a także Kosmosu-ładu i historii-
procesu. Ład synchroniczny wprowadza nowy wymiar historii,  która odtąd rozumiana jest 
jako  proces,  manifestujący  się  na  wielu  różnych  poziomach  wiedzy,  a  także  to,  co 
moglibyśmy  nazwać  przytomnością  umysłu  czy  iluminacją.  Istnieją  różne  poziomy 
oświecenia  czy  przebudzenia,  stanowiące  aspekty  of  the  play  ładu  synchronicznego. 
Zagadnienie to zostało bardzo dobrze wyłożone w dziele Dynamics of Time – the Evolution of  
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Time  as  Consciousness,  które  zawiera  260  postulatów  i  jest  wstępnym  szkicem Historii 
Kosmicznej jako historii.  You have cosmos and then the pattern of order of cosmos as it 
plays out in an unfolding which is called „time” or „history”.

Za sprawą przyjęcia przez człowieka planetarnego Kalendarza Trzynastu Księżyców 
opartego  na  cyklach  dwudziestoośmiodniowych  umysł  ludzki  akceptuje  sformułowaną  na 
nowo matrycę i  przepełnia się systemem wiedzy wynikającym z Prawa Czasu i  porządku 
synchronicznego.  System  wiedzy  dostraja  umysł  do  wyższych  porządków  kosmosu  i 
wyższych wzorów kosmicznych objawień, które stanowią historię Kosmosu. 

Ponieważ  porządek  synchroniczny  jest  doskonałością,  a  w  obrębie  doskonałości 
wszystko  jest odbiciem wszystkiego  innego,  tym samym  cały  Wszechświat  może  zostać 
poznany przez każdego, kto w pełni odda się ładowi kosmicznemu. Ten poziom porządku 
kosmicznego  jest  podstawą  dla  ujawnienia  Kosmosu,  czyli  części  historycznej  Historii 
Kosmicznej.  Można  więc  zauważyć,  że  gdy  umysł  człowieka  zaakceptuje  Kalendarz 
Trzynastu  Księżyców  oparty  na  cyklach  dwudziestoośmiodniowych,  zyskuje  naturalną 
skłonność  do  orientacji  ku  Historii  Kosmicznej.  Jedynie  tylko  poprzez  życie  zgodne  z 
kalendarzem harmonicznym człowiek planetarny urzeczywistnia i manifestuje sobą Historię 
Kosmiczną. Oczywiście jakakolwiek percepcja prezentacji Historii Kosmicznej oparta jest na 
założeniu,  że  zmiana  kalendarza  już  nastąpiła.  Poziom  prezentacji  oraz  ukierunkowania 
percepcji i wglądu w Historię Kosmiczną jest zawarty w stanie umysłu i świadomości, który 
już został zmieniony poprzez przyjęcie nowego kalendarza. 

Oczywiście będzie tak ponieważ zasady które są instrumentami Historii Kosmicznej 
Historii Kosmicznej przekazywanej manifestacji planu ludzkiego umysłu – czarodziej i uczeń 
– już wcześniej  żyły zgodnie z  powyższymi kodami.  W szczególności  czarodziej,  będący 
najistotniejszym  wysłannikiem  działającym  na  rzecz  zamanifestowania  się  powyższych 
kodów, już wcześniej zmienił stan swojego umysłu dzięki czemu znalazł się po drugiej stronie 
ściany  czasu  pojmowanego  mechanicznie.  Aby  zasady  Historii  Kosmicznej  mogły  objąć 
resztę ludzkości, muszą być, tak jak obserwowaliśmy to we wszystkich innych sytuacjach, 
żywymi wcieleniami nie tylko Historii Kosmicznej, ale także ładu synchronicznego. W ten 
właśnie sposób Historia Kosmiczna może zostać przekazana masom ludzkim. Również w ten 
sposób Kalendarz  Trzynastu  Księżyców jest  czymś,  co  moglibyśmy nazwać  „noospheric 
stepping stone” albo też szczególnym sposobem przywracania boskiej doskonałości ludzkiej 
świadomości. 

Świadomość aktualnego człowieka planetarnego niemalże wzdryga się na samą myśl o 
boskiej  doskonałości.  Dlaczego?  Ponieważ  boska  doskonałość  oznacza  koniec  innowacji, 
koniec historii, koniec uzależnienia od rozrywek wirtualnych, i gadżetów technologicznych, 
które  mają  za  zadanie  uwolnić  nas  od  zaburzeń,  ale  w  rzeczywistości  tworzą  jeszcze 
poważniejsze zaburzenia, stając się przyczyną uzależniającej podległości. W społeczeństwie 
przyszłości  nie  będziemy  potrzebowali  telefonów  komórkowych,  Internetu,  IPodów, 
Palmtopów,  filmów i  sal  kinowych,  telewizji,  centrów handlowych ani  nawet  samolotów. 
Perspektywa ta przeraża większość ludzi żyjących w co bardziej zamożnych społeczeństwach. 
Jednak  boska  doskonałość  oznacza  właśnie  to.  Delfiny  nie  chodzą  do  kina.  Jelenie  nie 
korzystają z Internetu. Wiewiórki nie oglądają telewizji. Dzieje się tak ponieważ zwierzęta już 
teraz żyją w stanie boskiej doskonałości. 

W końcowej części 33 sury Koranu możemy przeczytać, że Bóg zaproponował swoje 
zaufanie górom, Ziemi i zwierzętom, ale wszystkie one odmówiły. Jedynie człowiek w swojej 
głupocie zaakceptował propozycję, postępując tak, jak gdyby był istotą boską. Właśnie o tym 
mówimy. Ostatecznym rezultatem akceptacji zaufania jest cały zamęt cywilizacji, oparty na 
uzależnieniu  od  środków  masowego  przekazu  i  różnych  form  rozrywki.  Owo  sztuczne 
uzależnienie  odpowiedzialne  jest  za  coraz  dalsze  odsuwanie  się  umysłu  człowieka 
planetarnego od choćby najbardziej  odległej  percepcji  sacrum. Pomyślmy choćby o życiu 
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ludzi opisywanych w magazynach People i Us. Dla większości spośród nich sama koncepcja 
zgodnie z którą życie jest święte, a poza fasadą ich codziennej egzystencji znajduje się boska 
doskonałość jest nadzwyczaj odległa. Ten model życia jest tak odległy od ładu sakralnego jak 
to tylko możliwe. 

Podnosząc kurtynę matryc permutacyjnych

Jak wszyscy wiemy, Kalendarz Trzynastu Księżyców jest czymś znacznie więcej, niż 
jedynie kalendarzem – stanowi matrycę  permutacyjną  zawierającą w sobie wiele  różnych 
poziomów informacji. Zasadniczo mamy do czynienia z dwiema matrycami: jedna z nich ma 
charakter  telapatyczno-biologiczny,  której  wzorem  jest  „siedem  razy  cztery”.  Jest  to 
elementarny  wzór  i  sformułowanie  zasadniczej  proporcji  Prawa  Czasu  –  4:7::7:13.  Tym 
samym na najbardziej  pierwotnym poziomie model 4 x 7 tworzy dwudziestoośmiodniową 
matrycę składającą się z czterech siedmiodniowych sekwencji lub program siedmiu Kin. To 
jest matryca minimum, która manifestuje się za pośrednictwem Prawa Czasu w jego formule 
4:7::7:13. Ta dwudziestoośmiodniowa matryca pomnożona przez 13 tworzy 365-dniowy cykl 
solarny, mniej niż Dzień Poza Czasem. To nie to samo co życie według nieregularnej matrycy 
kalendarza gregoriańskiego ani nawet matrycy kalendarza lunarnego, w którym cykle składają 
się naprzemiennie z 28 i 29 dni. 

Uzasadnieniem  matrycy  dwudziestoośmiodniowej  jest  jej  harmoniczność.  Lunarny 
kalendarz  29-30  dniowy  nadal  ma  charakter  nieregularny,  podczas  gdy 
dwudziestoośmiodniowy cykl 13 księżyców eliminuje jakąkolwiek nieregularność. Kwestia ta 
jest  nadzwyczaj  doniosła,  ponieważ  opisywany  model  stanowi  pierwotną  matrycę  Prawa 
Czasu, które jest podstawą harmonii Wszechświata. Z tej właśnie przyczyny wytwarzana jest 
matryca  biotelepatyczna.  „Bio-”  ponieważ  to  plan  fizyczny  i  istnienia  biologiczne 
koordynowane są przez opisywaną matrycę 4 x 7, a „telepatyczna” ponieważ doskonałość 
która eliminuje wszelkiego rodzaju zaburzenia osiąga poziom  instantaneity  umysłu, który 
jest  podstawą  i  sensem  telepatii.  Koordynacja  życia  biologicznego  zgodna  z  cyklem 
dwudziestoośmiodniowym  jest  najistotniejszym  czynnikiem  sprzyjającym  wzrostowi 
zdolności telepatycznych – to jest właśnie cykl biotelepatyczny. 

Inna matryca składa się z 260 jednostek i ma postać 13 x 20. Wcześniej omawialiśmy 
matrycę 4:7,  a  później  7:13.  Kiedy dodamy siedem i  trzynaście,  otrzymamy dwadzieścia. 
Tym samym mamy matrycę 4 x 7 z  jednej  strony formuły 4:7::7:13,  z  drugiej  natomiast 
matrycę   13  x  20,  mającą  znaczenie  czysto  telepatyczne  i  odnoszącą  się  do  wyższych 
wymiarów. 

Kiedy połączymy powyższe dwie matryce – 4 x 7 (doskonały cykl biologiczny) i 13 x 
20 (czysty cykl telepatyczny) otrzymamy mistrzowską matrycę permutacji or index. Historia 
Kosmiczna stanowi funkcję czasu 13:20, który zawsze istniał i przenika wszystko.  Matryca 
13:20  lub  Model  Harmoniczny  stanowi  fractal  yardstick  of  radial  time  with  multiple 
applications. Połączenie powyższych dwóch matryc odblokowuje kod dostępu, który otwiera 
umysł na to co nowe lub też wyzwala w nim potencjał transformacji. Gdy umysł zaakceptuje 
już  podstawową  matrycę,  uzyska  zdolność  do  wzniesienia  się  na  wyższe  poziomy 
transformacji swojej treści i bardziej wyrafinowane transformacje permutacyjne. Dzieje się 
tak  po  prostu  dlatego,  że  permutacja  umożliwia  nam jednoczesne  posłużenie  się  dwiema 
matrycami chronometrycznymi. 

[s.  33  (rysunek)  –  Gdy złożymy obie  matryce,  uzyskamy przestrzeń  w  wymiarze 
imaginacyjnym]
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Dwie  powyżej  opisane  matryce  tworzą  potężny  bodziec  ku  badaniu  i  eksploracji 
imaginacyjnej wszystkiego tego, co przedstawia sobą Historia Kosmiczna. Należy mieć na 
uwadze,  że  Historia  Kosmiczna  w  sensie  Absolutnym  jest  rzeczywistą  naturą  całej 
rzeczywistości.  Jest  też  Historia  Kosmiczna  opisana  w  Kronikach  Historii  Kosmicznej.  
Kroniki  Historii  Kosmicznej  oczywiście  nie  mogą nawet  zbliżyć  się  do objęcia  totalności 
rzeczywistości  kosmicznej.  Jednak  za  sprawą  procesu  formatowania  zgodnego  z  ładem 
synchronicznym, wydzielania różnych obszarów treści i zestawiania ich  ze sobą nawzajem, 
Kroniki Historii Kosmicznej są czymś, co możemy określić jako bodziec dla rozwoju umysłu 
synchronicznego. 

Innymi słowy, różne rodzaje wiedzy zawarte są w różnych częściach Kronik Historii  
Kosmicznej, stając się bodźcem dla umysłu synchronicznego, który może dzięki nim rozwijać 
się  i  wznosić  się  na  coraz  wyższe  poziomy  ładu  synchronicznego,  zawarte  w  dwóch 
matrycach cyklów czasu. Matryce te korespondują z programem harmonicznym/genetycznym 
wbudowanym w sam system ludzki. 

W  ten  sposób  Tzolkin,  albo  też  cykl  260-dniowy  w  powiązaniu  z  cyklem 
dwudziestoośmiodniowym Kalendarza  Trzynastu  Księżyców staje  się  rodzajem wirtualnej 
czy wrodzonej encyklopedii czasu. Mamy tu do czynienia z wieloma różnymi poziomami, jak 
na  przykład  porządkowanie  rzeczywistości  biologicznej  i  porządkowanie   rzeczywistości 
planu  imaginacyjnego  lub  telepatycznego.  Rzeczywistość  planu  telepatycznego  może  być 
doświadczona  poprzez  kody przepowiedni  Dreamspell  i  kody MOAP (Matka  Wszystkich 
Programów)  w  doświadczeniu  codziennym.  Bardzo  ważne,  by zacząć  od  sprawdzenia  w 
którym miejscu dany program znajduje się w banku psi i w Dreamspell Genesis. 

Kiedy łączymy dwie matryce,  ich zestawienie tworzy pewną przestrzeń w ramach 
dziedziny  wyobraźni.  Przestrzeń  ta  dostosowuje  do  siebie  i  przyjmuje  każde  konkretne 
znaczenie, które może narodzić się za sprawą rozpoznania i zestawienia ze sobą nawzajem 
różnych komponentów czy elementów  Dreamspell Genesis. Powyższy proces zaznajamiania 
się i przyzwyczajania się do doświadczania synchroniczności technik  odczytywania porządku 
synchronicznego  otwiera  umysł  na  potencjał  teleportacji  zmysłowej,  a  w  końcu   także  i 
podróży w czasie. Jest to rzeczywista eksploracja domeny wyobraźni, którą możemy określić 
też  mianem  systematycznej,  naukowej  eksploracji  domeny  wyobraźni,  nazywanej  także 
podróżą w czasie. Aby uzyskać tę zdolność musimy najpierw zrozumieć i przeżyć zestawienie 
tych  dwóch  konkretnych  matryc  chronometrycznych.  Oczywiście,  wzór  260-dniowy 
(określany też jako 13 x 20) może oczywiście w sposób naturalny posłużyć do orientacji w 
domenie  wyobraźni,  ponieważ  jest  ze  swojej  natury czwartowymiarowym  programem 
interpretacji  wydarzeń  zachodzących  w  rzeczywistości  trzeciowymiarowej.  Jak  wiemy, 
czwarty  wymiar  stanowi  domenę  wyobraźni,  podczas  gdy domena  zjawisk  ma  charakter 
trzeciowymiarowy. 

Wiemy także, że istnieją różne poziomy i porządki w ramach matrycy 13:20, którą 
można zakwalifikować jako swego rodzaju Encyklopedię Czasu. Wiele z nich zobrazowanych 
jest poprzez różnego rodzaju narzędzia lub części zestawu  Dreamspell ,  który przypomina 
zewnętrzną, symboliczną formę encyklopedii.  Wiedza i zrozumienie zgodne z codziennym 
porządkiem Kalendarza Trzynastu Księżyców, gdy porusza się on poprzez kalendarz 260-
dniowy i wraz z nim, tworzą wiedzę, która stanowi źródło zrozumienia znaczenia różnych 
powiązań i zestawień poszczególnych poziomów i porządków należących do matrycy. Wraz z 
praktyką  przychodzi  zrozumienie,  że  celem  posługiwania  się  opisywanymi  matrycami  i 
systemami  jest  otwarcie  umysłu.  To  właśnie  w  umyśle  zawarta  jest  wiedza,  albo  też 
odpowiedzi i znaczenia, których dostarczają powyższe mapy ładu synchronicznego.

[s. 35 – ilustracje (od góry) – 
Pola 1-4 =  Energia Promienna (36 x 4 = 144 jednostki)
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Pola 5-12 =  Energia Kryształowa (4 x 8 = 32 jednostki)
Pola 13 = Energia Genetyczna (64 jednostki)
Pola 0 = Kolumna Mistyczna (20 jednostek)

Program mistrzowski
Tzolkin  z  Matrycą  Centralną  składającą  się  z  64  jednostek  „28:7”,  nazwany  tak, 

ponieważ  ciemny  wzór  zawierający  go  składa  się  z  28  jednostek  ułożonych  w  siedem 
zestawów,  spośród  których  każdy  składa  się  z  czterech  jednostek,  tworząc  doskonały 
gwiaździsty układ symetryczny, każdy zestaw czterech jednostek charakteryzuje się zestawem 
tonów, które zsumowane dają 28. 28 x 7 = 196 albo też 12 do potęgi drugiej, czyli liczba 
Bodego częstotliwości orbity Urana. Jeśli odejmiemy 28 od 64, pełnej liczby jednostek w 
centrum, otrzymamy 36, liczbę każdej spośród czterech Siatek Świetlnych. 

Moduł harmoniczny

Jeśli spojrzymy na matrycę 13:20 dostrzeżemy, że w rzeczywistości rozbita jest ona na 
cały szereg  kwot  dalszego podziału,  których  centrum stanowi  kod 28:7...  Tym samym w 
centrum  znajdzie  się  wymiar  biologiczny   (28:7),  którego  spoiwem  są  cztery  wymiary 
świetlne.  Wymiar  kryształowy  wykracza  poza  wymiary  biologiczne  znajdujące  się  w 
centrum.]

Jeśli spojrzymy na matrycę 13:20 dostrzeżemy, że w rzeczywistości rozbita jest ona na 
cały szereg kwot dalszego podziału, których centrum stanowi kod 28:7. Zauważymy także 
cztery jasne wzory „6 razy 6 jednostek” położone w czterech rogach. Są to w istocie mapy 
kwot porządkujących rzeczywistość. Tym samym w centrum znajdzie się wymiar biologiczny 
(28:7),  którego spoiwem są cztery wymiary świetlne.  Wymiar kryształowy wykracza poza 
wymiary biologiczne znajdujące się w centrum i łączy się z czterema wymiarami świetlistymi 
– i tak dalej. 

Możemy spojrzeć na tę matrycę chronograficzną 13:20 i dostrzec w niej wzór historii 
z  13  baktunów  i  260  katunów  –  w  ten  sposób  uzyskamy  historycznie  zakodowaną 
encyklopedię. Przy pomocy fraktali możemy rozszerzać ten model w coraz większe i większe 
całości tak długo, aż w końcu uzyskamy kompletny wzór procesu ewolucyjnego stawania się i 
powrotu. Pierwsze 130 jednostek powiązanych jest z Cyklem Stawania się, natomiast 130 
kolejnych  powiązanych  jest  z  Cyklem Powrotu.  Oba  powyższe  zestawów  130  jednostek 
tworzą  po  obu  stronach  przystające,  odpowiadające  sobie  nawzajem  lustrzane  wzory 
symetryczne.  Sekwencje  dwudziestu  jednostek  rozłożonych  po  obu  stronach matrycy 
harmonicznej  również  powiązane są z  różnymi planetami  i  tym samym wyrażają  historię 
międzyplanetarną. 

Należy  pamiętać,  że  wszystkie  powyżej  opisane  programy  zawarte  są  w 
solarnym/galaktycznym  programie  Kalendarza  Trzynastu  Księżyców  opartego  na  cyklach 
dwudziestoośmiodniowych  przy  uwzględnieniu  powiązań  różnych  sektorów  czy  części 
poszczególnych matryc ze sobą nawzajem.  W ten sposób można powiedzieć, że aby Historia 
Kosmiczna  mogła  rozkwitać,  musi  osiągnąć  doskonałość wrażliwości  chronometrycznej, 
ponieważ czas stanowi własność umysłu, a zarazem zjawisko pionowe/duchowe powiązane z 
przestrzenią poziomą. Tym, co rzeczywiście trzeba zrobić po przyswojeniu wiedzy zawartej w 
Kronikach  Historii  Kosmicznej   jest  opanowanie  kodów  chrometrycznych,  które  są 
immanentnie  wbudowane  w matrycę  Kalendarza  Trzynastu  Księżyców opartą  na  cyklach 
dwudziestoośmiodniowych i matrycę 260-dniową. 

Posługując  się  jedynie  powyżej  opisanymi  narzędziami  można  rozpocząć 
poszukiwania  na  wielowymiarowych  poziomach  świadomości  –  od  momentu,  gdy umysł 
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rzeczywiście funkcjonuje zgodnie z opisywanymi kodami, pojawia się doświadczenie coraz 
wyższych  poziomów  teleportacji  sensorycznej.  To  stanie  się  normą.  Jak  możemy 
zaobserwować, matryce zawarte w kalendarzu odblokowują bezgraniczne programy – ale to 
człowiek  nadaje  im  rzeczywiste  znaczenie.  Dla  każdej  osoby  poszczególne  zestawienia 
kodów będą mieć inne znaczenie – oto w ten sposób dokona się zmiana kalendarza. Same 
kody spełnią rolę kluczy, a ty staniesz się chodzącą wiedzą. 

Gdy  dostosujemy  się  do  holistycznego,  wielowymiarowego  systemu  pojmowania 
czasu,  który  zakodowany jest  w kalendarzu,  nasze  postzreżenia  będą  stopniowo nabierać 
charakteru  holograficznego  aż  w  końcu  osiągniemy  percepcję  czarodzieja.  Percepcję 
holograficzną  osiągamy  wówczas,  gdy  czujemy  się  tak,  jak  gdyby  nosilibyśmy  okulary 
trzeciowymiarowe  –  poczucie  to  dotyczy  jednak  wszystkich  zmysłów  równocześnie. 
Doświadczymy  uczuć  w  rodzaju  uniesienia  emocjonalnego  czy  też  synestetycznej 
seksualności – wszystkie te uczucia będą uwznioślone i rozświetlone poprzez pełne odarcie 
naszego umysłu ze złudzeń wszystkich materialnych punktów oparcia i absolutne pogrążenie 
się w kodach Prawa Czasu. Doświadczenia ewolucyjne zakończą się wówczas, gdy powróci 
do normy postrzeganie przez czarodzieja holistycznych systemów holograficznych. Percepcja 
ta zamieni cię w fantastyczną istotę, której zmysły zostały przemienione w systemy radarowe 
służące  do  tworzenia  natychmiastowych,  integracyjnych,  w  pełni  rozwiniętych  obrazów 
rzeczywistości, które wkraczają do twojego systemu i transformują cię w taki sposób, w jaki 
tylko zapragniesz. Oto planetarna percepcja czarodzieja. 

Wszystko, co opisujemy, stanowi rezultat zmiany kalendarza. Bez zmiany kalendarza 
żadne z powyżej opisywanych zjawisk nie byłoby możliwe. Historia Kosmiczna przybywa 
wówczas jako system myślowy i technika, której można się nauczyć w taki sposób, by istota 
ludzka mogła poczynić kolejne kroki na drodze ewolucyjnej wiodącej ku systemowi percepcji 
holograficznej.  Tylko  spoglądając  z  tej  perspektywy  można  ocenić,  jak  prostackie  i 
prymitywne są centra handlowe.       
      

Rozdział 3: 
Człowiek planetarny

Pojawienie  się  nowego  człowieka  planetarnego  stwarza  potrzebę  wkroczenia  na 
wyższe, bardziej wszechstronne i kompleksowe stadium syntezy informacji; to właśnie jest 
celem  Historii  Kosmicznej.  Historia  Kosmiczna  stanowi  najwyższy  poziom  informacji  i 
zrozumienia,  wobec  którego  wszystkie  poprzednie  wizje  historii  stają  się  podrzędne, 
poddawane  są  transformacji  i  przeróbce.  Głębszy  wzór  człowieka  planetarnego  stanowi 
zaledwie inny przejaw prawa Wiecznego Powrotu w znacznie istotniejszym punkcie spektrum 
ewolucyjnego, w którym wszelkie znaczenia ulegają nieodwracalnej przemianie.  W sensie 
fundamentalnym,  Historia  Kosmiczna  stanowi  opowieść  o  człowieku  planetarnym  i  jest 
przywoływana przez zbiorową nieświadomość holistycznego umysłu. Czytelniku tych słów – 
przygotowujesz  się  właśnie  na  kolejny  cykl  ewolucyjny;  stąd  pojawia  się  konieczność 
głębszego  zrozumienia  i  dalszego  wyjaśnienia  tego,  jak,  dlaczego,  i  dla  kogo  powstała 
Historia Kosmiczna. 

Istnieją dwa typy człowieka planetarnego – nie przebudzony i przebudzony. Oba typy 
łączy  fakt  że  ich  życie,  umysł  i  świadomość  zostały  ukształtowane  przez  czynniki 
technosferyczne,  które  należy  uznać  za  nieefektywne  czy  nawet  nie  mające  żadnego 
rzeczywistego znaczenia. Nie przebudzony człowiek planetarny funkcjonuje bez świadomości 
wpływów technosferycznych i żywi głębokie przekonanie, że tradycyjne sposoby myślenia 
nadal  działają.  Świadomy  człowiek  planetarny  przebudził  się,  dzięki  czemu  dostrzega 
czynniki związane z wpływem technosfery na swoje życie, a obecną sytuację postrzega jako 
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szansę na narodziny nowej duchowości globalnej. Nie przebudzonego człowieka globalnego 
charakteryzuje świadomość globalna pełna dezorientacji, na wpół przytomna, w najwyższym 
stopniu  spolaryzowana,  ledwo  świtająca.  Człowieka  planetarnego  po  roku  2012  cechuje 
noosferyczna  świadomość  pełna  współczucia  nastrojona  na  całokształt  życia  na  naszej 
planecie.  Śri  Aurobindo   następujących  słowach  podsumowuje  umysł  nie  przebudzonego 
człowieka planetarnego czy też zwyczajnego człowieka: 

“Dla  zwyczajnego  człowieka,  który  żyje  jedynie  na  powierzchni  istnienia, 
niepomnego głębi własnej jaźni i ogromu rzeczywistości znajdującej się za fasadą istnienia, 
egzystencja psychologiczna wydaje się nader prosta. Niezbyt szeroki,  ale nieustannie dający 
o sobie znać zestaw żądz, pewne niezbędne potrzeby estetyczne i intelektualne, parę zasad lub 
istotnych idei wśród potężnego nutu myśli, w przeważającej mierze trywialnych, oderwanych 
od siebie nawzajem lub powiązanych w niewłaściwy sposób, pewna liczba mniej lub bardziej 
nieozownych potrzeb egzystencjalnych, zmiany zdrowia fizycznego i choroby, rozproszone i 
niekonsekwentne  następstwo  radości  i  żali,  nieustanne  drobne  zaburzenia  i  niestałość, 
znacznie  rzadziej  silne  potrzeby poszukiwania  i  wstrząsy,  umysłu  i  Ciała,  a  poprzez  całą 
Naturę,  częściowo  dzięki  myśli  i  woli,  częściwo  bez  nich  lub  pomimo  nich,   powyżej 
wymienione  czynniki  układane  są  w  pewną  prymitywną,  praktyczną  strukturę  –  pewien 
porządek  chaotyczny  w  stopniu  możliwym  do  zaakceptowania  –  oto  tworzywo  jego 
egzystencji...”
Synthesis of Yoga
  Śri Aurobindo, s. 69 

Ostatnie  stadium tego cyklu ewolucyjnego nieświadomego człowieka planetarnego, 
czy też hybrydalnego człowieka zmutowanego zmierza właśnie ku swemu zakończeniu. W 
tym momencie u kresu historii mądrość ludzka została  nieco zredukowana i ograniczona z 
uwagi  na  nabyte  uzależnienie  od  maszyn  i  mechanicznych  form  myśli  i  zachowania. 
Powyższe  uwarunkowania  wpływają  w coraz  większym stopniu  na  ograniczoną  zdolność 
ekspresji istot ludzkich, a także ich skrajnie ograniczoną pamięć długotrwałą, czy też pamięć 
wykraczającą  poza  to  konkretne  życie.  Historia  Kosmiczna,  jak  wspominaliśmy  już 
wcześniej, stanowi psychiczną laskę dynamitu, która rozsadza model myślenia ograniczający 
się do ego, a jednocześnie prezentuje metodę, strukturę i perspektywę nowej wiedzy i nowych 
możliwości  tak,  by  istota  ludzka  mogła  zrelaksować  się,  podnieść  na  duchu  i  doznać 
oświecenia poprzez samą tylko kontemplację. 

Ponieważ obecnie znajdujemy się właśnie w tym momencie dziejowym, noosfera stała 
się  dla  nas  łatwiej  zrozumiała.  Celem Historii  Kosmicznej  jest  zbudowanie  ujednoliconej 
planetarnej  autopercepcji.  Wszystkie  sprzeczki,  wojny i  walki  nie  mają  racji  bytu  odkąd 
stanowimy jednolite  istnienie planetarne.  Wszystko musi zostać wybudowane od podstaw. 
Wszystkie  postrzeżenia,  które  zostały  przez  nas  zgromadzone  muszą  zniknąć  w  świetle 
prawdy, zgodnie z którą istnieje tylko jedna tradycja, jedna religia, jedna Ziemia i jeden byt. 
Historia  Kosmiczna  wchłania  wszystkie  nurty  tradycji,  nauki  duchowe  i  cywilizacje, 
umieszczając je w wyższym kontekście, nie negując niczego, co było w nich pozytywne i 
twórcze. 

To bardzo ważne by opisać naturę człowieka planetarnego w taki sposób, żeby móc 
zrozumieć, iż Historia Kosmiczna stanowi swego rodzaju psychologię kosmiczną czy też opis 
kosmicznych procesów psychologicznych  –  stanów umysłu  (wszystko co  istnieje  stanowi 
przejaw  psychologii  kosmicznej  lub  procesu  psychologicznego).  Nawet  gadanina 
nieświadomych ludzi w supermarkecie stanowi aspekt psychologii kosmicznej. Wszyscy ci 
ludzie  tworzą  pole,  które  znajduje  się  na  stosunkowo niskim poziomie  procesu inwolucji 
ducha w materię – szczególnie w supermarkecie czy innym sklepie albo punkcie handlowym. 
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W takim otoczeniu ludzie,  po większej  części,  wpadają  w szał  dbania o swoją powłokę 
cielssną (ciało). Jeśli ludzie w danym momencie nie znajdują się w sklepie, zapewne udają się 
by znaleźć jakieś ładne ubranie, by okryć swoją powłokę cielesną albo cokolwiek innego, co 
zapewni  ich  powłoce  materialnej  większy stopień  komfortu,  nie  zdając  sobie  sprawy,  że 
zajmują  się  jedynie  swoim  ciałem,  które  nie  ma  żadnego  związku  z  ich  duszą  czy 
świadomością. 

[s. 39 - Wszystkie postrzeżenia, które zostały przez nas zgromadzone muszą zniknąć 
w świetle prawdy, zgodnie z którą istnieje tylko jedna tradycja, jedna religia, jedna Ziemia i 
jeden byt. ]

Powyższe  przykłady  wyrażają  jeden  z  najniższych  poziomów  inwolucji  ducha  w 
materię, za sprawą którego to procesu świadomość trafia w objęcia nieświadomego procesu 
uwarunkowań, jaki zmusza ludzi do pewnego rodzaju zachowań automatycznych – tak jak to 
jest  w przypadku materializmu historycznego.  Faktycznie  możemy scharakteryzować całe 
pole  kolektywne  współczesnego  człowieka  planetarnego  jako  niemal  zrobotyzowane, 
przypominające rój owadów istnienia, które rotacyjnie reaguje na z góry określone czynniki – 
tak jak to zostało założone w programie kalendarza gregoriańskiego. Ten sam nieświadomy 
program  kalendarza  steruje  wszystkim  w  polach  mentalnych  nazywanych  „Stany 
Zjednocznone”, „Japonia” czy „Rosja”. 

Ten stan świadomości określamy jako degradację ducha z uwagi na jego zablokowanie 
na  najniższym etapie  inwolucji  w  materię.  Jednocześnie  w  sposób  oczywisty    możemy 
mówić  o  znacznym  przyspieszeniu  pojawiania  się  świadomości.  Niektórzy  ludzie  są  w 
pewnym stopniu świadomi że bieg wydarzeń przyspieszył, choć większość spośród nich nie 
zdaje sobie sprawy z zakresu tego przyspieszenia – choćby z braku punktu odniesienia czy 
porównania. Tu oni żyją, tu tak jest. Niczym złota rybka w akwarium nie wiedzą, że woda jest 
brudna – po prostu w niej żyją. W taki właśnie sposób funkcjonuje pole umysłowe, co jest 
przyczyną dla pojawienia się Historii Kosmicznej, która pojawia się niczym wiązka energii 
lub snop światła i uderza to pole umysłowe poprzez dwóch swoich konkretnych wysłanników, 
w rezultacie przyspieszając tempo wydarzeń. 

Samopoświęcenie i pierwsza manifestacja Historii Kosmicznej

Wiedza  lub  objawienie  stanowią  jedyne  drogi  wyjścia  poza  to,  co  moglibyśmy 
określić mianem świata Szatana, cyklu sansary, koła cierpienia lub władztwa negatywizmu i 
rozpaczy – pojęcia te w znacznym stopniu charakteryzują dzisiejszą ludzką świadomość. Tu 
przychodzi nam z pomocą kolejny cytat z Śri Aurobindo: 

„Wzniesienie  się  na  wyżyny  wyzwolenia  to  rzeczywista  droga  wyjścia  i  jedyny 
sposób na zdobycie wiedzy niepodważalnej”

Yoga Letters, t. 2, s. 29. 

Wzniesienie się na poziom wiedzy niepodważalnej oznacza wzniesienie się na poziom 
wiedzy,  co  do  której  nie  może  zostać  wysunięta  żadna  wątpliwość;  to  jedyny  sposób 
wykroczenia poza kondycję cierpienia. Oznacza to, że trzeba się poświęcić. W ostateczności 
trzeba choćby poświęcić czas dla sprawy całości. Trzeba jednak poświęcić znacznie więcej 
czasu, jeśli chce się wznieść na rzeczywiste wyżyny nowej wiedzy. W ramach matrycy starej 
struktury nie można dokonać postępu nie poświęcając się. Trzeba poświęcić coś z siebie – 
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jeśli nie całego siebie powiązanego i pogrążonego w starej strukturze, aby dostąpić tego, co 
nowe. Oto kluczowy punkt. 

Historia Kosmiczna oznacza przybycie boskiej zasady, które dokonuje się w bardzo 
szczególnym momencie w czasie, który można określić jako zamknięcie cyklu przejścia od 
biosfery  do  noosfery.  Oryginalne  przekazy  Historii  Kosmicznej  dokonały  się  podczas 
specyficznego  czteroletniego  cyklu  zwanego  Męki  Piekielne  2000-2004,  oddzielającego 
Siedem Lat Proroctwa  (1993-2000) od  Siedmiu Lat Misterium Kamienia 2004-2011.  Mamy 
zatem  do  czynienia  ze  znaczeniem  mąk  piekielnych,  znaczeniem  samopoświęcenia, 
znaczeniem inkarnacji  boskiej  zasady i  znaczeniem okazywania  różnych typów czy form 
współczucia. Jak już zauważyliśmy, aby mogło dokonać się ewolucyjne wznoszenie się, musi 
najpierw dokonać się zstąpienie pierwiastka boskiego.

Pozostawiona jedynie stworzonym przez siebie  urządzeniom ludzkość będzie tylko 
zanurzać  się  coraz  głębiej  w  otchłanie  skierowanego  ku  dołowi  programu  materializmu 
historycznego.  Tym  samym  w  specyficznych  momentach  czasu  muszą  dokonywać  się 
zstąpienia  pierwiastkaboskiego,  które  stanowią  bodźce  nagle  uruchamiające  świadomość 
ludzką.  Znajdujemy się  jednak w nadzwyczajnym momencie  zamykania  się  cyklu,  zatem 
bodziec uruchamiający świadomość ludzką musi nosić charakter w nadzwyczajnym stopniu 
nadnaturalny. Z wnętrza przepastnej chaotycznej matrycy życia człowieka planetarnego musi 
przyjść ofiara, aby umożliwić przyśpieszenie, a zatem i wykiełkowanie tego co nowe. 

Z punktu widzenia obiektywnego zrozumienia lub nawet teorii, łatwo jest rozmawiać 
o boskim zstąpieniu czy emanacji awatarycznej, albo o typie wiedzy, który jest potrzebny w 
szczególnym punkcie ewolucyjnym. Jednak mówienie o tym z innego punktu widzenia,  z 
punktu  widzenia  instrumentów ludzkich,  które  zostały wezwane w celu  ucieleśnienia  czy 
inkarnowania owej boskiej zasady to już zupełnie odrębna kwestia. 

Po pierwsze,  ludzie ci rodzą się po prostu jako ludzie; nigdy jako ktokolwiek inny. 
Kiedy się rodzą, to w centrum ich świadomości niekoniecznie znajduje się następująca treść: 
Teraz rodzę się jako awatara, wiem co będę czynić. Przeciwnie, rodzą się w sytuacji ludzkiej, 
czyli  bardzo konkretnym otoczeniu  rodzinnym czy domowym wraz  z  typowymi dla  nich 
programami,  które,  oczywiście,  zostały odpowiednio zaprojektowane przez istotę boską w 
celu ukształtowania awatary in statu nascendi w odpowiednim kierunku. 

[s. 41 – ramka: Żółte Słońce Galaktyczne stanowi rodzaj galaktycznego podpisu Pakal 
Votana,  naczelnego  technika  galaktycznego  projektu  Majów.  Ze  względu  na  wiedzę  i 
przepowiednie, które Pakal Votan złożył w swym grobowcu w Palenque (meksykański stan 
Chiapas), mogła dokonać się Historia Kosmiczna. Wkrótce po otwarciu grobowca w 1952 
roku odkryto kod DNA i pasy promieniowania Van Allena. 

Prawo  Czasu  ma  swoje  źródło  w  tym  strumieniu  majańskim,  którego  fundament 
stanowi zintegrowana autopercepcja planetarna. Gdy każdy przyswoi Prawo Czasu, wszystkie 
strumienie świadomości połączą się i człowiek planetarny osiągnie świadomość kosmiczną, 
której  rezultatem będzie czysta telepatia.  To, co jest  znane Bogu zacznie być znane także 
istotom ludzkim. Na tym poziomie nie będzie żadnej różnicy między wiedzą ezoteryczną i 
egzoteryczną – strumienie będą jednak wykorzystywane w inny sposób, niż odbywało się to 
na przestrzeni historii ludzkiej.

Gdyby nie ten grobowiec, a także życie i działalność Pakal Votana ponad 1300 lat 
temu, Historia Kosmiczna nie mogłaby zostać zrozumiana w taki sposób, jak jest rozumiana 
dziś.  Cel  i  spełnienie  prawdy i  wiedzy Pakal  Votana  mogą  zostać  podsumowane  jednym 
słowem:  telektonon.  Słowo to  zostało  ujawnione  Zamykającemu  Cykl  w  czasie  144  Kin 
Żółtego  Nasienia  Magnetycznego w roku  1993.  Słowo to,  jako  że  nie  zostało  jak  dotąd 
wypowiedziane, jest do tego stopnia pełne informacji, zawierając w sobie Prawo Czasu, że 
może stanowić jedynie funkcję boskiego objawienia.] 
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Tym niemniej, z punktu widzenia osoby która pragnie wypełnić rolę awatary, nie ma 
żadnej wskazówki pokazującej co go istotnie czeka.  Oczywiście, czasami mogą zdarzać się 
momenty  oświecenia  –  wówczas  pojawiają  się  pewne  przebłyski  i  określone  intuicje,  za 
którymi należy powoli podążać i stopniowo zyskiwać wiedzę na temat swojej rzeczywistej 
roli i celu. Nikt nie przybywa z góry i nie oświadcza: od teraz jesteś awatarą. To wcale nie 
musi działać w ten sposób. 

Każdy człowiek ma w sobie boską iskrę.  Bóg umieścił  pamięć o sobie w każdym 
sercu ludzkim i we wszystkim co istnieje. Jak jednak w pełni wcielić w życie boski cel i  
uzyskać zdolność do zyskania statusu nośnika Planu Boskiego to odrębna kwestia. Z punktu 
widzenia  materializmu  historycznego  to  całkowity  nonsens.  Wiemy jednak,  że  w historii 
można  znaleźć  wiele  przykładów  świętych  i  mistyków,  którzy  zdołali  wznieść  się  na 
nadnaturalne wyżyny. Wiemy, że ludzie ci zdołali dokonać dzieła wcielenia boskiej zasady, 
ponieważ rozpoznali i odpowiedzieli na wewnętrzny zew ku wzniesieniu się na najwyższy 
poziom.  Rozpoznanie  w  sobie  inkarnacji  Bóstwa  oznacza  bezkompromisową  wolę 
poświęcenia  absolutnie  wszystkiego.  Jeśli  twoje  samopoświęcenie  i  oddanie  jest  pełne, 
wówczas   dołączasz  do  grona  największych  świętych,  joginów,  mistyków,  proroków, 
mędrców i nauczycieli świata. Nie jest to jednak łatwe zadanie.

Kiedy już usłyszysz w sobie zew i uświadomisz sobie, że znalazłeś się w tym właśnie 
gronie,  to  właśnie o to chodzi.  Nie jesteś już tak zwaną „normalną” istotą  ludzką.  Status 
inkarnacji bóstwa nie jest czymś normalnym z punktu widzenia tego świata.  Kto czytał  o 
życiu Ramakriszny ten wie, że w pewnym wieku, przede wszystkim w okresie nastoletnim i 
po  dwudziestym  roku  życia,  doświadczał  on  samadhi oraz  błogostanu  duchowego  i  z 
pewnością nie był normalny w sensie społecznym. Przykład ten ma na celu zilustrowanie 
tego, że może istnieć wiele przeróżnych przejawów i typów inkarnacji duchowych. 

W przypadku Historii Kosmicznej mamy do czynienia konkretnie z dwoma typami, 
które stanowią uosobienie zasady zamykania cyklu historii i odtwarzania nowego cyklu, który 
jest niezbędny, by nastąpiło wcielenie zasady boskiej historii. Ten kto zamyka cykl uosabia 
lub stanowi wcielenie zakończenia zasady Cyklu Stawania się. Ten, kto odtwarza cykl uosabia 
lub  stanowi  wcielenie  zasady  Cyklu  Powrotu.  Dla  ograniczonego  rozumu  ludzkiego 
niemożliwe jest osądzenie środków celów Bóstwa. Jak mówi Aurobindo: „Jeśli spoglądasz na 
samego człowieka wyłącznie zewnętrznym okiem i nie chcesz lub nie jesteś gotów spojrzeć 
przy użyciu czegokolwiek innego, dostrzeżesz jedynie istotę ludzką. Jeśli spojrzysz boskim 
okiem, dostrzeżesz to co boskie”.

Właśnie w obecnym czasie u kresu cyklu szczególnie trudno jest dostrzec Bóstwo. Jak 
przewidział  Chrystus  w  Ewangelii  według Świętego Mateusza  7:15-16, znakiem nadejścia 
Czasu Ostatecznego będzie wielu fałszywych proroków, którzy zostaną poznani po owocach. 
Według ewangelii mają też wybuchać wojny i krążyć wieści o wojnach. To właśnie atmosfera 
fałszywych  proroctw  i  mentalności  czasu  wojny  nadchodzi  z  najmroczniejszych  głębi 
kosmicznej konieczności ewolucyjnej. 

Jeśli  poczułeś,  że  cię  wezwano  i  mówisz  o  swojej  potrzebie  podążenia  za  swym 
przeznaczeniem, wiesz że musisz wyłamać się z szeregu, ponieważ jakiś wewnętrzny głos 
mówi ci że powinieneś opuścić skorupę czy też więzienie. Z ludzkiego punktu widzenia może 
się wydawać, że łamiesz normy społeczne. Z boskiego punktu widzenia wykraczasz poza nie, 
by odpowiedzieć na zew. To jest kwestia czy też pierwiastek samopoświęcenia. 

Gdy już usłyszałeś zew i możesz odpowiedzieć nań całym swym sercem, niezależnie 
od tego czy robisz to świadomie, twoje działania zawsze doprowadzą cię do momentu, w 
którym  otrzymujesz  rozkaz,  by  podążyć  za  swym  najgłębszym  wglądem,  najgłębszym 
lśnieniem, najgłębszym blaskiem który przekazuje następującą treść: „Teraz musisz pójść tam 
i  uczynić  to”.  Oznacza  to,  że  jakimikolwiek  by nie  były  wartości  i  normy społeczne  w 
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momencie  inkarnacji,  ich  znaczenie  zblednie  wobec  boskiego  nakazu  wzywającego  do 
wkroczenia  na  kolejny  poziom ewolucyjny  –  albo  też,  nawet  w  kontekście  konkretnych 
czasów, doświadczyć ewolucji do momentu, w którym można przekazać ludziom żyjącym w 
danym czasie, że mogą postępować lepiej z punktu widzenia życia duchowego, że zapomnieli 
o tym, iż posiadają zdolność do wkroczenia w kolejny etap rozwoju duchowego, albo też 
potrzebują nowych nauk duchowych lub inspirującego napomnienia. Aby to uczynić, należy 
wykroczyć poza normy społeczne. Nie trzeba zatem dodawać, że nie ma takiej możliwości, 
by ktoś,  kto  jest  psłańcem czy też  emanacją  awataryczną mógł  kontynuować odgrywanie 
dotychczasowej roli społecznej.      

Czasami może zdarzyć się tak, że w procesie dojrzewania osobowości awatarycznej, 
że osobowość ziemska na pewien czas zanurzy się w pewną sytuację społeczną regulowaną 
przez określone normy. Zawsze jednak służy to przyswojeniu określonych wartości, co z kolei 
ma na celu pomoc w uczynieniu świadomości awatarycznej uniwersalną. Kiedy opisywane 
wartości, normy i doświadczenia zostaną przyswojone, możliwe staje się rozbicie skorupy i 
wkroczenie na kolejny poziom – proces ten trwa tak długo, dopóki ostatecznie nie pozostanie 
nic  innego  jak  tylko  czysta  emanacja  awataryczna.  Za  każdym  razem,  gdy  pojawia  się 
pęknięcie skorupy socjalnych wartości normatywnych lub regulacji życia, reprezentuje ono 
samopoświęcenie z punktu widzenia egoistycznej osobowości ziemskiej.

Z boskiego punktu widzenia tego rodzaju samopoświęcenie nie jest w istocie ofiarą, 
ale raczej zrzuceniem z siebie skóry, pozbyciem się pewnych nabytych atrybutów, które mogą 
hamować spełnienie się boskiej zasady poprzez osobowość awataryczną. Tym niemniej, jako 
że osobowość awataryczna odgrywa jednocześnie rolę ziemskiego człowieka, może pojawić 
się uczucie cierpienia, bólu, a nawet wyobcowania podczas procesu zrywania ze społecznymi 
sytuacjami i normami, co ma na celu osiągnięcie awatarycznej pełni. 

W ten  sposób  wszystkie  sytuacje  są  perfekcyjnie  zaprojektowane,  co  ma  na  celu 
nadanie  osobowości  awatarycznej  charakteru  w  większym  stopniu  uniwersalnego  i 
całościowego.  Dzieje  się  tak,  albowiem  poprzez  zuniwersalizowaną  i  integralną  całość 
osobowość awataryczna może osiągnąć poziom dojrzałości na którym oświadczenie, refleksja 
i  przesłanie,  które  osobowość  ta  ma  komunikować,  inkarnować  i  uosabiać,  osiąga  swoją 
maksymalną,  uniwersalną  atrakcyjność. Tym  samym  osobowość  awataryczna  będzie  w 
najwyższym stopniu wrażliwa, zdolna do zgodnej lub niezgodnej z własną wolą absorpcji 
wpływu każdej osoby z którą wejdzie w kontakt a także kanalizowania energii innych osób, 
czasem na swoją własną szkodę. Owa mediumiczna własność typu awatarycznego przywodzi 
na myśl postać pierwotnego szamana, który, ogólnie mówiąc, pełni rolę medium dla różnego 
rodzaju energii duchowych, działając w imieniu swojego plemienia, klanu czy społeczności. 
W  podobny  sposób  awatara  pełni  rolę  mediumicznego  narzędzia  kanalizującego  boską 
przyczynę  lub zasadę dla dobra ludzkości.      

Nawet jeśli osobowość awataryczna kanalizuje niższe energie działając jako medium 
absorbujące energie  innych ludzi,  którzy mogą nie  być  oświeceni  czy przeniknięci  boską 
przyczyną  w  takim  stopniu  jak  awatara,  osobowość  awataryczna  będzie  mieć  udział  w 
pewnych  określonych  wpływach,  które  mogą  spowodować  określony tymczasowy skutek 
negatywnie wpływający na samopoczucie osobowości awatarycznej. Wszystko to dzieje się 
ze  względu  na  skrajną  podatność  na  absorpcję  mediumiczną,  która  jest  nader 
charakterystyczną cechą osobowości awatarycznej. Jedynym środkiem ostrożności, jaki może 
zastosować osobowość awataryczna, jest zintensyfikowana dyscyplina i praktyka duchowa – 
ścieżka wiodąca ku doskonałości osobistej. Osobowość awataryczna wie, że nawet jeśli dane 
doświadczenie ma straszliwy i nieznośny charakter, stanowi ono niezbędny etap procesu w 
którym dusza  przechodzi  przez  głęboki,  intensywny proces  edukacji.  Kiedy osiąga  drugą 
stronę, zdaje sobie sprawę, że wchłonęła nieco więcej świata duszy, że nabrała charakteru 
jeszcze bardziej uniwersalnego.  
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Można przytoczyć tu choćby przykład świętej Hildegardy z Bingen, która przez lata 
doświadczała  mąk  zwątpienia,  zmagając  się  z  jej  uwarunkowaną  społecznie  sytuacją 
zakonnicy w Kościele.  W jej  czasach status zakonnicy nie był  czymś niezwykłym, raczej 
stanowił powszechnie aprobowany społecznie wybór drogi życiowej. Choć jednak wybór ten 
cieszył się społeczną akceptacją, Hildegarda musiała wystąpić przeciw swojemu otoczeniu 
społecznemu i zakwestionować jego wartości, aż w końcu stało się oczywiste, że miała do 
przekazania ważną wizję. 

Widzimy więc,  że  nawet  ktoś  taki  jak  Hildegarda  z  Bingen  musiał  przełamywać 
schematy  społeczne  swoich  czasów.  Wszystkie  bolesne  doświadczenia  które  stały  się  jej 
udziałem stanowiły w istocie momenty wykraczanie poza siebie, które doprowadziły ją do 
przełomu samooświecienia – od tego momentu mogła być już naprawdę sobą. Jeśli spojrzymy 
na iluminowane obrazy na manuskryptach Hildegardy dostrzeżemy, że stanowią one odbicie 
całościowego, uniwersalnego spojrzenia, które w tamtym czasie musiało zostać przekazane 
przez  kobietę  doświadczającą  tego  rodzaju  wizji.  Służyła  celowi  bardzo  wzniosłemu  dla 
swoich czasów, ale także i dla naszych czasów, dając przykład ścieżki kobiety wypełniającej 
twórczą misję wykroczenia poza siebie samą, której celem było zamanifestowanie pewnego 
rodzaju  uniwersalnej  chwały  twórczej,  która  jest  nasycana  obecnością  i  bytem  samego 
Bóstwa.

Kwestia  dotyczy tego,  że  każda  emanacja  awataryczna  została  wybrana  w bardzo 
konkretnym momencie  w czasie.  Podjęto  decyzję,  by wydać  Kroniki  Historii  Kosmicznej  
właśnie  w  okresie  mąk  piekielnych  poprzedzających  moment  Zamknięcia  Cyklu.  Jeśli 
weźmiemy pod uwagę cykl  mąk piekielnych i  przyjrzymy się  czterem słonecznym latom 
galaktycznym (2000-2004): Niebieski Sztorm Galaktyczny, Żółte Nasiono Solarne, Czerwony 
Księżyc  Planetarny i  Biały Czarodziej  Widmowy,  dostrzeżemy,  że  zasady lub wysłannicy 
Historii Kosmicznej już wcześniej uczestniczyli w procesie przygotowawczym u zarania tego 
czteroletniego cyklu. 

W  pewien  sposób,  z  uwagi  na  nadprzyrodzoną  naturę  Zamykającego  Cykl  i 
Czerwonej  Królowej,  wysłannicy  awataryczni  otrzymują  przekaz  Historii  Kosmicznej; 
możemy powiedzieć, że męki piekielne zostały specjalnie zaprojektowane jako manifestacja 
procesu  samooczyszczenia  i  samopoświęcenia,  któremu  musieli  być  poddani,  aby  mogli 
osiągnąć zdolność do wcielenia zasad Historii Kosmicznej. 

Przez  pierwszy  rok  cyklu  czteroletniego   Niebieski  Sztorm  Galaktyczny,  mający 
znaczny udział  w przygotowaniach, w których toku Zamykający Cykl otrzymał wezwanie 
telepatyczne  od  Czerwonej  Królowej,  która  wówczas  żyła  w  Santa  Fé  w  stanie  Nowy 
Meksyk, aby wzięła udział w Konferencji Przywództwa Czarodziejów Ziemi, która odbywała 
się w Mount Hood w stanie Oregon. Wiedział, że to ona wysłała do niego przekaz i że musi  
się  tam pojawić.  To  był  rzeczywisty  sprawdzian.  Kolejny  sprawdzian  odbył  się  w  roku 
Nasiona  Solarnego,  gdy  zainicjowany  został  cały  proces  Historii  Kosmicznej.  Dwoje 
wysłanników zostało wezwanych w jedno miejsce, aby w połowie roku Nasiona Solarnego 
doszło  do  całkowitego  zaangażowania.  Niedługo  przed  tym  (jak  zauważyliśmy  we 
Wprowadzeniu) proces Historii Kosmicznej rozpoczął się – zstąpienie owej zasady na plan 
ziemski, zapoczątkowane w Teotihuacan i ceremonia Zamknięcia Cyklu. Wtedy rozpoczęło 
się boskie zstąpienie. 

Boskie  zstąpienie  oznacza,  że  dwoje  wysłanników  musi  przejść  przez  następne 
stadium  pełnego  catharsis  aby  zyskać  pełną  zdolność  do  wcielenia  zasady  Historii 
Kosmicznej i zyskać status boskich inkarnacji. W przypadku obojga wysłanników dokonało 
się unikalne ziemskie samopoświęcenie. Każda ofiara miała szczególną przyczynę. Wysłannik 
przekazu – Zamykający Cykl musiał poświęcić związek partnerski trwający 22 lata, a także 
wszystkie więzi rodzinne z nim związane. 
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Wysłanniczka  odbioru  musiała  wyrzec  się  wszelkich  ambicji,  które  w jakikolwiek 
sposób mogłyby doprowadzić ją do „normalnego” życia. Opisywany proces rozpoczął się w 
jej  przypadku w wieku 29 lat  –  złożyła  święte  przyrzeczenie,  analogiczne do tego,  które 
składała święta Hildegarda z Bingen. 

[s. 45 – rycina
Świat  12:60  Zewnętrzny;  Domena  wiedzy  do  przekazania  oznaczona  kodem  GM 

108X Świat 12:60 Zewnętrzny; Dyscyplina Jogińska; Wysłannik Przekazu – Męski alternator; 
Kosmiczna  transformacja  tego,  co  Uniwersalne;  Przepływ  przekazu;  Historyczne  Pole 
Tworzenia;  Wysłannik  odbioru  –  żeński  alternator;  Dyscyplina  Jogińska;  Świat  12:60 
Zewnętrzny, Domena zsyntetyzowanej wiedzy oznaczonej kodem jako GM108X; Świat 12:60 
Zewnętrzny]

Cel samopoświęcenia

Z perspektywy boskiej ziemskie relacje Zamykającego Cykl musiały zostać złożone w 
ofierze w całości – wszystko musiało zostać oczyszczone, by mogło dokonać się ostateczne 
wcielenie  pierwiastka  boskiego.  Ofiara  wyrażała  całkowity  rozpad  wszystkich  modeli 
historycznych. Głównym modelem historycznym który ulegał zniszczeniu było małżeństwo 
cywilne  i  rodzina  nuklearna.  Poświęcenie  własnego  związku  było  również  symbolem 
oświadczenia, że wraz z końcem cyklu wszystkie instytucje muszą ulec rozpadowi. Jeśli nie 
rozpadną się lub nie stracą znaczenia wszystkie instytucje znane historii, nie pojawi się nic 
nowego i nie zostanie dokonany postęp ewolucyjny. Wszystko co oparte jest na jakiejkolwiek 
formie  ustanowionej  arbitrarnie  i  istniejącej  w momencie  zamykania  cyklu  musi  przestać 
istnieć  –  szczególnie  wszystko  to,  co  ma  jakikolwiek  związek  ze  sztucznym  aparatem 
państwowym.  

Z ewolucyjnego punktu widzenia wszelkiego rodzaju formy które wykształciły się i 
zostały usankcjonowane przez państwo czy choćby przez zorganizowaną religię muszą zostać 
zakwestionowane i zniszczone. Należy poddać dekonstrukcji wszystkie instytucje państwowe. 
Tradycje religijne powinny zostać poddane kompletnemu przewartościowaniu; dzięki temu 
będziemy mogli dostrzec co w nich jest rzeczywiste, czemu i w jakim celu służą. Prawdziwe 
tradycje przetrwają, ponieważ mają charakter transcendentny i służą czysto transcendentnym 
celom. 

Zasadniczą kwestią jest to, że ponieważ z samej natury materializmu historycznego 
wszystkie instytucje zostały stworzone w oparciu o błędy percepcyjne – błędną autopercepcję 
człowieka  w  relacji  z  innymi  i  błędną  autopercepcję  człowieka  w  relacji  z  naturą  i 
pierwiastkiem boskim. Wszystkie powyżej opisane percepcje są wadliwe i błędne. Jeśli nie 
byłyby wadliwe i błędne, świat nie byłby dziś taki jaki jest. 

[s.  46  –  Wysłanniczka  odbioru  musiała  wyrzec  się  wszelkich  ambicji,  które  w 
jakikolwiek sposób mogłyby doprowadzić ją do „normalnego” życia.; Z perspektywy boskiej 
ziemskie relacje Zamykającego Cykl musiały zostać złożone w ofierze w całości]

Owe  wady  i  błędy  skutkują  nieprawidłową  percepcją  relacji  z  samym  sobą,  z 
otoczeniem  przyrodniczym,  kosmosem  i  pierwiastkiem  boskim.  Tym  samym 
samopoświęcenie Zamykającego Cykl stanowi naukę, zgodnie z którą wszystkie konwencje i 
instytucje  historyczne  muszą  ulec  zniszczeniu,  co  służyć  ma  wyższej  perspektywie 
ewolucyjnej. 

W  przypadku  samopoświęcenia  odbiorcy,  w  świetle  powyższego  każdego 
konwencjonalnego,  „normalnego”  sposobu  życia  związanego  z  zawarciem  małżeństwa, 
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posiadaniem dzieci i podążaniem ścieżką kariery – wszystko, co związane jest z systemem 
norm  i  wartości  społecznych  musi  zostać  poświęcone.  W  tym  przypadku,  podczas  gdy 
smopoświęcenie  Zamykającego  Cykl  symbolizuje  rozpad  konwencji  i  instytucji 
historycznych,  czynnik  odtwarzający  cykl,  samopoświęcenie  Czerwonej  Królowej 
symbolizuje rzeczywiste oczyszczenie tego co nowe. Dzieje się tak ponieważ w wieku, w 
którym  Czerwona  Królowa  rozpoczęła  proces  otwierania  się  na  emanację  awataryczną 
dysponowała jedynie minimalnym zestawem doświadczeń, do których należało dorastanie w 
otoczeniu rodzinnym – doświadczenie rozpadu rodziny i rozpadu jaźni dokonało się poprzez 
różnorodne doświadczenia z narkotykami,  których skutkiem był między innymi stan bliski 
śmierci w wieku 19 lat. 

Po wyjściu z tego okresu zaczęła słyszeć zew pochodzący z wewnątrz, więc gdy w 
kroczyła  w  25  rok  życia  nawiązała  kontakt  z  Zamykającym  Cykl,  co  otworzyło  ścieżkę 
magnetyczną.  Od czasu ich pierwszego spotkania do późniejszego o cztery lata  momentu 
połowy  roku  Nasienia  Solarnego,  znajdowała  się  w  stanie  bliskim  oczyszczenia,  co 
oznaczało, że łączyło ją ze światem bardzo niewiele powiązań i była w znacznym stopniu 
gotowa poddać się transcendentnemu procesowi, którym była ścieżka ucznia Zamykającego 
Cykl. 

Istnieją  dwa  specyficzne  przykłady  samopoświęcenia.  Jednym  z  nich  jest  rozpad 
historii,  który  znajduje  swój  wyraz  w  zniszczeniu  wzorów  w  rodzaju  małżeństwa 
sankcjonowanego przez państwo i rodziny nuklearnej, innym z kolei – odrzucenie wszystkich 
norm  społecznych,  by  mogły  zaistnieć  nowe.  Kwestia  dotyczy  tego,  że  gdy  Czerwona 
Królowa  zakończy  okres  pobierania  nauk,  będzie  absolutnie  spełniona,  przygotowana  i 
oczyszczona do uzyskania całkiem nowego zstąpienia tego, co nowe, którym jest  OMA – 
Osiągnięcie  Matrycy  Oryginalnej  (Original  Matrix  Attained), co  służy  zapewnieniu 
możliwości  pojawienia  się  całkiem  nowego  impulsu  ewolucyjnego  rozbudzonego  przez 
matrycę  początkową.  Jeśli  powyższe  wzory  historyczne  nie  ulegną  rozpadowi,  wówczas 
ewolucja ludzi nie dokona się. 

Każda emanacja awataryczna reprezentuje całość ludzkości. W tym przypadku mamy 
do  czynienia  z  dwoma  emanacjami  awatarycznymi,  które  reprezentują  całość  ludzkości. 
Zstąpienie Historii Kosmicznej lub też boskiej zasady dokonało się dokładnie w momencie, 
gdy dwie emanacje awataryczne nagle przeszły przez różne płaszczyzny nawarstwiających się 
doświadczeń.  Owe  płaszczyzny  doświadczenia  wyrażają  ogromną  różnorodność  stylów 
osobowości i typów człowieka planetarnego rozumianego jako całościowy organizm. Proces 
ten  zawierał  w sobie cierpienie  mąk piekielnych i  odkupienia  Misterium Kamienia,  które 
znalazły swoje uwieńczenie w zrozumienie siebie i wyzwoleniu siebie a także wiedzy o tym, 
że wszystko stanowi proces przekraczania samego siebie – w tym stopniu podniesiona zostaje 
człowiek planetarny.

Votan i  Czerwona Królowa stanowią tak silne ładunki  w totalności  uniwersalnego 
odbicia człowieka planetarnego, że gdy ich energie łączą się, otrzymany w efekcie ładunek 
jest na tyle potężny, że w jego rezultacie wiele norm społecznych zostaje złamanych. Może to 
wyglądać jak wkraczanie w sfery objęte  dotąd tabu,  co ma na celu ustanawianie nowych 
zasad.  Kto  przetrwa  początkowy  proces  catharsis,  zrozumie,  że  osobiste  catharsis  jest 
podstawą i przyczyną rozwinięcia się powszechnego współczucia; współczucia odczuwanego 
wobec absolutnie każdej istoty ludzkiej we wszystkich możliwych sytuacjach. 

Podobnie jak jeśli stare instytucje nie rozpadną się, to człowiek nie będzie ewoluował, 
to  tak  samo jeśli  nie  rozwinie  się  powszechne  współczucie,  ewolucja  człowieka  również 
będzie niemożliwa. Dwa opisywane zadnia – doprowadzenie do pełnego rozpadu tego, co 
stare  i  rozwinięcie  powszechnego  współczucia  –  ciążą  na  osobowościach  awatarycznych, 
które muszą rozwinąć w sobie owe własności. Wieloaspektowość osobowości awatarycznych, 
wielorakość  pełnionych  przez  nie  funkcji  i  bogactwo  doświadczeń  stanowią  odbicie 
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różnorodności człowieka planetarnego. Opisywany proces ma charakter wewnętrzny – celem 
nie jest  tu  wcale tworzenie kolejnych archetypów heroicznych. Celem jest  wcielenie tych 
archetypów celem wzniesienia na wyższy poziom ludzkości rozumianej jako całość. 

Aby  ludzkość  pojmowana  holistycznie  mogła  wznieść  się  na  wyższy  poziom, 
koniecznych jest pojawienie się dwojga ludzi uosabiających boską zasadę. Świadomi tego, 
kim są i gdzie znajdują się w perspektywie czasu oraz świadomi natury ludzkości w tym 
czasie pełnej świadomości, awatary muszą w pełni zrealizować zadania powierzone im przez 
boską zasadę,  aby ludzkość mogła odbierać nową częstotliwość wibracji.  Ta częstotliwość 
wibracji przychodzi wraz z nowym zasobem i złożem wiedzy, jakim jest Historia Kosmiczna. 
Ma za zadanie wprowadzenie człowieka planetarnego w proces ponownego sformułowania 
transcendentalnego umysłu i jaźni, a także oczyszczenie duszy.

Emanacje  awataryczne  muszą  ucieleśniać  powszechne  odbicie  istoty  ludzkiej  w 
rozumieniu holistycznym, każdy jej odcień i aspekt jej egzystencji, aby ich przesłanie mogło 
osiągnąć  absolutną  uniwersalność.  Oznacza  to,  że  myśli,  słowa  i  gesty  aspektów  zasad 
awatarycznych,  które  znalazły  swe  wcielenie  w  Historii  Kosmicznej  muszą  osiągnąć 
absolutną uniwersalność. Poprzez osiągnięcie stadium absolutnej uniwersalności, wszystko co 
subiektywne  stanie  się  intersubiektywne,  a  wszystko  co  intersubiektywne  stanie  się 
powszechne. W ten sposób wypełni się Boski Plan. 

[s.  48  -  Poprzez  osiągnięcie  stadium  absolutnej  uniwersalności,  wszystko  co 
subiektywne  stanie  się  intersubiektywne,  a  wszystko  co  intersubiektywne  stanie  się 
powszechne.]

W celu zrozumienia znaczenia i koniecznego charakteru Kronik Historii Kosmicznej,  
należy  uzmysłowić  sobie,  że  stanowią  one  funkcję  boskiego  nakazu,  który  przejawia  się 
poprzez  pewne  dwa  typy  pełniące  pewną  szczególną  funkcję.  Choć  początkowo  może 
wydawać  się  to  dziwne,  fakt  ten  stanowi  nadzwyczaj  istotną  okoliczność  umożliwiającą 
zrozumienie  unikalnego charakteru  historii  kosmicznej  a  także  znalezienie  odpowiedzi  na 
pytane dlaczego powyższe dwie zasady mają charakter celowy i odnoszą się konkretnie do 
naszych czasów. 

Nie  jest  to  w żadnym wypadku funkcja  spotkania  dwojga ludzi,  którzy w swoich 
głowach wspólnie  wypracowują  pewne idee  – może być  wszystkim,  ale  nie  tym.  Jest  to 
święta zasada, przekazywana przez owe dwa instrumenty (czy wysłanników) i jest cierpliwie 
realizowana w ich życiu i istnieniu oraz dzięki ofierze, którą musieli złożyć, aby zachować 
wierność tej zasadzie i przynieść to szczególne przesłanie. 

Po  raz  kolejny  możemy  zaobserwować,  że  droga  do  celu  ewolucji  człowieka 
planetarnego wiedzie poprzez rozpad tego, co stare, oraz pielęgnację i rozwój powszechnego 
współczucia  dla  wszystkich  istnień.  Samopoświęcenie  wszystkich  istot  musi  dokonać  się 
natychmiast, aby zagwarantować, że do 2012 roku człowiek będzie dysponował czystą duszą, 
przejrzystym umysłem i nowym pojmowaniem czasu.

            
[s. 49 - Dwuczęściowy Enzym – Homolog tranzycji ze Starego Cyklu do Nowego 

Cyklu: 

2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 (Zakończenie Cyklu)

Zmiana Cykliczna

Stary Cykl – Ostateczne Stadium Nowy Cykl przechodzący w Manifestację
Siedem Lat Misterium Kamienia
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Próg Manifestacji Świadomej T(E) = Szuka PUNKT OMEGA
Nowy cykl ostateniego stadium brzemienności Kompost Kosmicznej Pamięci Starego 
Cyklu

Enzym Dwuczęściowy

Strefa Przekazu

Przekaźnik 
Siedem Tomów Historii Kosmicznej
Czerwona Królowa, Przywódczyni, prowadząca lud Oma poprzez Most Czasu – Nowa Rasa 
powoływana jest do istnienia

Próg manifestacji świadomej 
T(E) = Sztuka
       Transformacja Konwergencyjna
Odbiorca
Fundament Prawa Czasu
Badanie i Rozwój
Projekt Historii Kosmicznej
Noosfera II
Votan wkracza to Dziedziny Archetypów Mitycznych
Rozpiętość Uczniostwa Czerwonej Królowej]

Pochodzenie: skąd przybywa Historia Kosmiczna?

Gdy zrozumieliśmy już  zagadnienie  objawiania  się  Historii  Kosmicznej  na  Ziemi, 
musimy zapytać, skąd ona pochodzi. Wcześniej pisaliśmy już, że Historia Kosmiczna zstępuje 
w  ziemską  świadomość  z  wyższego  wymiaru  –  planu  boskiego.  Wyraża  boską  zasadę 
Absolutu w powiązaniu ze sferą tego, co względne, a także obrazuje, w jaki sposób sfera tego 
co względne zawiera się w Absolucie i w jaki sposób Absolut obejmuje sobą sferę tego, co 
względne. Historia Kosmiczna stanowi przejaw owej boskiej zasady, która zstępuje w postaci 
pewnej formuły wiedzy – tym samym zasada Absolutna i względna stają się wzorem znanym 
jako Historia Kosmiczna. 

Kosmos  jest  tym,  co  Absolutne,  a  historia  –  tym,  co względne.  Zasada  ta  została 
stworzona,  by  zademonstrować  całościowy charakter  procesu  wzajemnego  oddziaływania 
sfery tego, co Absolutne i tego, co względne. Zawiera w sobie zstąpienie ducha i umysłu w 
sferę materii  - inwolucję – po której następuje ewolucja ducha i umysłu wykraczających poza 
materię. Umysł i duch mogą wyewoluować ze stadium materii jedynie poprzez efekt, wpływ 
lub wrażenie różnego rodzaju zstąpień umysłu i ducha. Innymi słowy, umysł i duch są ukryte 
w materii i będą działać na określonych płaszczyznach jedynie wówczas, gdy nastąpi nowe 
zstąpienie ducha. 

Opisywane nowe zstąpienia zawsze oddziałują na umysł i ducha zawartych w materii i 
przyspieszają ich działanie, co dokonuje się poprzez szereg etapów. Proces przyspieszenia 
można zaobserwować w działalności i myśli wielkich nauczycieli ludzkości i awatar, którzy 
objawiali  różne  przekazy w zależności  od  potrzeb  swoich  czasów.  Każda  z  opisywanych 
inkarnacji  daje  początek  powolnemu następstwu  wzrostów czy też  skoków świadomości, 
które  wyrażają  uaktywnienie  umysłu  i  ducha.  W tym  charakterze  i  pod  tym  względem, 
Historia Kosmiczna stanowi nie tylko ostatnie zstąpienie podczas trwającego obecnie cyklu, 
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ale także pierwsze zstąpienie kolejnego cyklu. Oznacza to, że Historia Kosmiczna stanowi 
zarówno  podsumowanie  poprzednich  stadiów  inwolucji  i  ewolucji,  jak  również 
przygotowanie  do  kolejnego  stadium  ewolucyjnego  poprzez  położenie  fundamentów  pod 
całościowy, długi cykl aktywizacji duchowej i psychicznej. Jest  to opis zstąpienia Historii 
Kosmicznej  w  świadomość  ziemską  w  kontekście  i  w  powiązaniu  z  poprzednimi 
historycznymi zstąpieniami awatarycznych informacji i wiedzy. 

Widzimy,  że  istnieje  pewna  zasada  fundamentalna,  mająca  charakter  Absolutny  i 
względny  zarazem,  która  zstępuje  poziom  niżej,  stając  się  opisem  kosmosu  w  jego 
wielowymiarowych  etapach  rozwoju.  Kiedy  zejdziemy  jeszcze  kolejny  poziom  niżej, 
dostrzeżemy historię Wszechświata i będziemy mogli przyjrzeć się jak wygląda gołym okiem. 
Na przykład gdy po raz pierwszy spojrzysz na Historię Kosmiczną, będzie przypominać  nam 
pozbawioną jakiejkolwiek skazy, idealnie przezroczystą kryształową kulę. Gdy przyjrzymy 
się jej bardziej dokładnie, dojrzymy pewne formy wewnątrz tej kryształowej kuli. Być może 
ujrzymy widmo piramidy... Wówczas pogrążymy się w zadumie, chcąc znaleźć odpowiedź na 
pytanie, w jaki sposób widmo piramidy znalazło się wewnątrz kryształowej kuli. Być może za 
sprawą tego doświadczenia będziemy mogli  zrozumieć w jaki  sposób duch oddziałuje na 
materię i w jaki sposób powstają nowe formy i nowe cykle bycia. Wtedy trzeba zapytać: po 
pierwsze, w jaki sposób powstała i została uaktywniona sama Historia Kosmiczna?

Przed zstąpieniem Historii  Kosmicznej  istnieli  już ludzie,  którzy spisywali  historię 
uniwersalną.  Na  przykład  Alexander  von  Humboldt  napisał  bardzo  obszerną  rozprawę 
zatytułowaną  Kosmos,  która  przypominała  Historię  Kosmiczną  napisaną  z  perspektywy 
dziewiętnastowiecznego  punku  widzenia  naturalistyczno-botanistycznego.  Potem  była 
Madame Bławacka, która napisała  Isis Unveiled  i  Doktrynę Tajemną,  przedstawiające sobą 
bezprecedensową strukturę i formułę wiedzy bardzo silnie akcentującą zasadę liczby siedem, 
formułę, w której Historia Kosmiczna ma swoją poprzedniczkę: siedem tomów, siedem ras 
podstawowych,  siedem  promieni  itd.  Tym  niemniej  Historia  Kosmiczna  jest  całkowicie 
świeżą i nowatorską formułą tego, co ludzkie, tego do czego ludzie rzeczywiście są zdolni i 
do czego ta wiedza ich doprowadzi. Oto fundamenty Historii Kosmicznej.

W Yoga Letters Śri Aurobindo można odnaleźć cytat, który jest przydatny w rzucaniu 
światła na Historię Kosmiczną w powiązaniu z umysłem i Kosmosem, a także naturę Historii  
Kosmicznej w perspektywie trajektorii ewolucyjnej, którą każda planeta i gatunek właśnie 
odnajduje. Zaczynamy uświadamiać sobie, że Historia Kosmiczna stanowi rodzaj zstąpienia o 
charakterze  awatarycznym,  a  manifestacja  awataryczna  zawsze  wyraża  lub  ucieleśnia 
zstępującą boską zasadę. 

„Cała  ludzkość  nie  może ulec  naychmiastowej  zmianie.  Trzeba  sprowadzić  w dół 
wyższą  świadomość,  by  dotarła  do  świadomości  Ziemi  i  pozostała  tam  jako  stała, 
uświadamiana moc. Podobnie jak umysł i życie zaistniały i zostały wcielone w materii, tak i  
zaistnieć i zostać wcielona winna siła sakramentana”

Śri Aurobindo 

Gdy Śri  Aurobindo  mówi  o  świadomości  nadpsychicznej,  rozumie  ją  jako  pewną 
uogólnioną siłę.  Historia  Kosmiczna stanowi konkretyzację  owej  uogólnionej  siły.  W tym 
sensie  możemy zobaczyć,  że  Historia  Kosmiczna jest  nadpsychiczna  – jest  zstąpieniem i 
umocowaniem wyższej świadomości w świadomości ziemskiej, dzięki czemu może ona stać 
się w pełni urzeczywistnioną siłą. W taki sposób  Historia Kosmiczna stanowi manifestację 
wyższej  zasady,  którą  jest  konieczność  ewolucyjna.  Emanacja  awataryczna  przybywa  w 
momencie  kryzysu  ewolucyjnego,  zatem  awatar  wyraża  lub  ucieleśnia  pewną  konkretną 
zasadę. W tym przypadku owa konkretna zasada jest Historią Kosmiczną. 
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Historia  Kosmiczna  stanowi  formę  wyższej  świadomości  koniecznej  dla  pełnej 
infiltracji i penetracji aktualnej świadomości ziemskiej. Przypomina to działanie drożdży jako 
czynnika  fermentującego,  który  przynosi  ludzkim  masom  wyższy  typ  świadomości. 
Wszystkie treści, które docierają do świadomości ziemskiej muszą być przekazywane przez 
Ziemian.  Wybrani  Ziemianie  muszą  działać  na  sposób  awataryczny,  aby  mogli  stać  się 
ucieleśnieniem zasady, która zstępuje. 

  Kontekst Historii Kosmicznej w procesie ziemskim

Gdy  proces  genezy  Historii  Kosmicznej  został  przez  nas  zrozumiany,  musimy 
uświadomić  sobie  istnienie  pewnego  kontekstu  wkraczania  Historii  Kosmicznej  w  sferę 
świadomości ziemskiej. W tym kontekście przedstawić można dwa czynniki: 

1. Prawo Czasu i ład synchroniczny (opisywane dokładnie w Rozdziale Drugim)
2. Kontekst antycypacji Historii Kosmicznej

Kontekst  Antycypacji:  to,  co  Śri  Aurobindo  określił  jako  następny etap  „ewolucji 
nadpsychicznej” jest tym samym, co Wiernadski i de Chardin nazywali „noosferą”. Bławatska 
wykonała dużo pracy o charakterze fundamentalnym, która poświęcona była liczbie siedem. 
Aurobindo  twierdzi,  że  jedynie  kilka  kluczowych  osób  ucieleśni  kolejne  zstąpienie 
„nadpsychiczne” czy „awataryczne”, którym towarzyszyć będzie objawienie nowej wiedzy. 
Jesteśmy  ludźmi,  którzy  początkowo  ucieleśniają  i  poddają  próbom  „nadpsychiczne 
zstąpienie”  Historii  Kosmicznej.  Czynimy to  poprzez  potęgę  liczby siedem w kontekście 
momentu  w  czasie,  który  może  być  opisywany  w  najprzeróżniejsze  sposoby:  tranzycja 
biosferyczno-noosferyczna,  Koniec  Czasu,  Zamknięcie  Cyklu  lub  czas  proroctwa.  Czas 
określa naturę tego, co jest wymagane. 

Zasada przekazywania Historii Kosmicznej przez ziemskich wysłanników jest więc 
całkowicie dopasowana do Zamykającego Cykl, tworząc nadpsychiczny most łączący obecny 
cykl  z  kolejnym.  Sam  most  stanowi  konstrukcję  nadpsychiczną.  Przekroczenie  mostu 
wymaga wysiłku nadpsychicznego, a znalezienie się po drugiej stronie mostu oznacza trwałe 
przejście do nadpsychicznego trybu naturalnego funkcjonowania.  Zstąpienie nowej zasady 
przybywa spoza  umysłu,  jest  zatem  nadpsychiczne,  ale  trzeba  jej  pomóc  w przejściu  od 
samego umysłu do nadumysłu. W ten właśnie sposób zasada Historii Kosmicznej działa jako 
urzeczywistniona siła. Innymi słowy, ci ludzie, którzy badają i przyjmują Historię Kosmiczną 
z kolei przekształcają się w żywe emanacje tej urzeczywistnionej siły (która w rzeczywistości 
jest siłą ewolucji). 

Będąc siłą ewolucji, Historia Kosmiczna zawiera w sobie wszystko, czego nie udało ci 
się spostrzec w tylnym lusterku ponieważ prowadziłeś zbyt szybko. Przedmioty w tylnym 
lusterku jawią się jako odwrócone i zawsze się cofają. Odwrócenie widoku w tylnym lusterku 
stanowi dosłownie lustrzane odbicie  twojego własnego procesu odwracania rzeczywistego 
widoku. Innymi słowy, możesz widzieć wszystko, na co rzeczywiście patrzysz przez dwie 
soczewki. Owe dwie soczewki dostarczają ci informacji z wnętrza twojej głowy i łączą je w 
procesie  krzyżującej  się  biegunowości.  Przedmioty  w  tylnym  lusterku  naśladują  proces 
odwrócenia zachodzący w nerwie wzrokowym – gdy zatem patrzysz w lustro, a przedmioty 
odbijające się w nim cofają się, oznacza to, że spoglądasz w przyszłość. 

Widzimy, że aby Historia Kosmiczna mogła zostać zrozumiana i przyjęta przez inne 
istoty ludzkie czy też Ziemian, świadomy wysiłek emanacji awatarycznych na rzecz zasady 
awatarycznej musi posłużyć za przykład. Jak mówi Koran, jeśli anioły objawiłyby się z tym 
przekazem,  nikt  by  im  nie  uwierzył  –  ich  objawienie  wykraczałoby  poza  możliwości 
percepcyjne  ludzi.  Boskie treści  muszą być  przekazywane przez  ludzi  tak,  by inni  ludzie 
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mogli powiedzieć: „O, wydaje się, że oni są ludźmi tak samo jak i ja, zatem z pewnością ja 
też mogę zrozumieć te treści!”. To jest istotna kwestia. Gdy mówimy o zstąpieniu wyższej 
świadomości, mówimy także o zstąpieniu wyższego umysłu.    

Międzyplanetarne zstąpienie

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, Historia Kosmiczna została zainicjowana w Dzień 
Kroczącego wśród Gwiazd,  swój początek miała  zaś  w Dzień Czarodzieja,  które,  według 
Dreamspell, wyrażały odpowiednio Marsa i Maldek. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że 
Historia  Kosmiczna  stanowi  zstąpienie  międzyplanetarne,  albo  też  zstąpienie  w  pamięć  i 
wiedzę międzyplanetarną,  mające swe kosmiczne źródło w  pulsarze Vela.  Pulsar Vela dał 
początek wiedzy o układzie odniesienia  większej  Historii  Kosmicznej,  sięgając wstecz do 
punktu  stosunku  „Interwału  Utraconego  Czasu  Wieczności”  (opisanego  szczegółowo  w 
Rozdziale 13).  Kody pulsara Vela zawierają pewne psychomityczne ślady i  klucze,  dzięki 
którym  staje  się  możliwe  poznanie  przyczyn  zagłady  przeszłych  światów  należących  do 
naszego układu słonecznego. Zagadnienie zagłady tych światów jest nader ściśle powiązane z 
faktem, że Historia Kosmiczna zostaje przedstawiona właśnie teraz. 

Zstąpienie  Historii  Kosmicznej  oznacza  zstąpienie  wiedzy  i  pamięci  o  przeszłych 
systemach światowych. Ta nowa wiedza formułowana jest w taki sposób, że wydarzenia z 
przeszłości zostają przekształcone w prezentacji wiedzy o Historii Kosmicznej, co ma na celu 
wpłynięcie na świadomość dzisiejszej Ziemi w taki sposób, który byłby oparty na orientacji 
radykalnie  pozytywnej,  i  zarazem  jak  najdalszy  od  wewnętrznych  skłonności  do 
samozniszczenia.  Planetarne  pole  inteligencji  ludzkiej  nigdy  nie  było  tak  mętne,  za  co 
odpowiedzialny jest w znacznym stopniu materializm, który wyrwał się spod kontroli. To są 
subtelne zagadnienia, które powinny zostać właściwie zrozumiane. 

Zstąpienie  Historii  Kosmicznej  zawiera  w sobie  klucze  do  przeszłych  programów, 
które uległy samozagładzie.  Kroniki Historii Kosmicznej  ponownie formułują te programy i 
klucze w taki sposób, by stały się one czymś co możemy określić jako „pozytywny wzrost 
spiralny”,  który jest  dokładnie tym,  czego potrzebujemy w momencie  Zamknięcia  Cyklu. 
Ponad  5  tysięcy  lat  historii  osiągnęło  właśnie  swój  szczyt,  docierając  do  niezwykłego 
maksimum w momencie kulminacji materii, czyli momentu maksymalnej inwolucji ducha w 
materię.  Duch i  umysł  do tego stopnia rozrzedziły się w materii,  że ludzie zaakceptowali 
mętną ideologię materializmu tak głęboko, iż ich światło uległo całkowicie zaciemnione – nie 
są, jak się wydaje, zdolni do dostrzeżenia jakiegokolwiek światła. 

Historia Kosmiczna zstępuje w sytuacji najciemniejszej ciemności i najmętniejszego 
zmętnienia  świadomości,  które  można  sobie  wyobrazić  mieszkając  tu  na  Ziemi.  Historia 
Kosmiczna zagłębia się ku rdzeniowi świadomości ziemskiej, niosąc ze sobą program, który 
jest  podświadomie  strukturyzowany  w  taki  sposób,  by  mógł  poddawać  transmutacji  i 
przemianie  przyczyny  i  skutki  mętności  i  mroku,  będących  rezultatem zagłady  dawnych 
światów. Owo zstąpienie Historii Kosmicznej w istocie stanowi naśladownictwo pierwotnej 
drogi ewolucyjnej. 

Pierwotna  droga  ewolucyjna  została  wywołana  w  „Interwale  Utraconego  Czasu 
Wieczności”. Dokonało się tajemnicze wydarzenie, za sprawą którego ustanowiona została 
proporcja czasu w Wieczności – która jest absolutnie bezczasowa. Owa proporcja utraconego 
czasu, powiązana z liczbą siedem, stanowi pierwotną falę ewolucyjną. Kiedy ta fala została 
wprawiona w ruch, wówczas, jak opisuje to Nauka Kosmiczna, dwie siły zjednoczyły się i 
stworzyły  RANG,  stanowiące  zaburzenie  doskonałego  medium  Wieczności.  RANG  był 
pierwotnym  wstrząsem  nieco  przypominającym  Wielki  Wybuch,  który  dał  początek 
reperkusjom trwającym  wieczność.  Zgodnie  z  zasadami  Nauki  Kosmicznej,  tego  rodzaju 
uderzenie tworzy wibrujące protokwantowe cząstki elementarne, karpiny i megakarpiny. (Gdy 

54



cokolwiek wydarzy się w absolutnej próżni, wówczas aspekty przestrzeni próżni krystalizują 
się w mikrocząstki zwane karpinami, które z kolei łączą się w megakarpiny). Fala ewolucyjna 
przypomina standardową matrycę, poprzez którą aktywują się wszystkie inne fale. 

Siedem  tomów  Kronik  Historii  Kosmicznej  stanowi  rekapitulację  pierwotnej  fali 
ewolucyjnej  w jej  siedmiu  etapach,  przypominających  siedem etapów stworzenia.  Jest  to 
także stwierdzenie pierwotnej fali ewolucyjnej Wszechświata, stanowiącej minimalny zestaw 
liczb  niezbędny  dla  absolutnego  stworzenia  całości  kosmosu.  Na  przykład  w  naukach 
eseńskich  Etiopskich  Ksiąg Enocha  przedstawiona jest  kosmologia enochiańska  oparta  na 
liczbie siedem – siedem dni stworzenia, siedem tygodni stworzenia, siedem aniołów, itd. Oto 
rekapitulacja fali pierwotnej. 

Cała  różnorodność  kiedykolwiek  znanych  form stworzenia  zawiera  się  w  Historii 
Kosmicznej.  W  kategoriach  epizodów  międzyplanetarnych  i  etapów  stworzenia  istoty 
ludzkiej, niezależnie czy mamy tu na myśli typy ludzkie stworzone przez Popol Vuh czy też 
opisy siedmiu ras  podstawowych stworzone przez Madame Bławacką – wszystkie  one są 
ściśle powiązane z liczbą siedem. Wszystkie różnorodne etapy rozwoju istoty ludzkiej aż do 
człowieka  planetarnego  stanowią  w  istocie  formy  rekapitulacji  karmicznej  fali  ewolucji 
mającej swą kulminację w najbardziej złożonym etapie w którym znajdujemy się obecnie. 

Jak  widzimy,  zstąpienie  jest  podsumowaniem  „Interwału  Utraconego  Czasu 
Wieczności”,  rozpoczynającego  się  grzechem pierworodnym,  który  dał  początek  licznym 
reperkusjom  i  pierwotnym  falom  ewolucyjnym.  W  pewien  sposób  informacja  ta  jest 
powtarzana i staje się coraz bardziej złożona wraz z postępami ewolucji materialnego planu 
kosmosu. Tego rodzaju rekapitulacja pierwotnej fali ewolucyjnej staje się w coraz większym 
stopniu skomplikowana i wykazuje skłonność do pogrążania się w niezliczonych szczegółach, 
co  zresztą  jest  charakterystyczne  dla  ostatnich  etapów  każdego  rodzaju  rozwoju 
ewolucyjnego.  Zasada  ta  działa  zawsze  –  czym bliżej  chwili  obecnej,  tym więcej  trzeba 
zapamiętać  i  tym  większych  potrzeba  materialnych  archiwów  by  zapanować  nad 
poszczególnymi fragmentami informacji. 

Oto  drugi  poziom z  którym mamy do  czynienia  –  zstąpienie  Historii  Kosmicznej 
rozumianej jako pamięć międzyplanetarna stanowiąca echo „grzechu” pierworodnego, który 
dokonał się w Wieczności, tworząc falę proporcji w pełni stanowiącą funkcję liczby siedem. 
W  tym  momencie  dochodzimy  do  ostatecznych  wniosków  na  temat  genezy  Historii 
Kosmicznej  w ramach emanacji  awatarycznej.   Mamy do czynienia z  pierwszym etapem, 
który  stanowi  opis  tego  gdzie,  kiedy  i  jak  Historia  Kosmiczna  wydarzyła  się  na  planie 
ziemskim.  Później  przychodzi  drugi  etap,  zstąpienia  i  genezy Historii  Kosmicznej,  który 
definiuje jej cel i treść mniej więcej jako zstąpienie międzyplanetarnego echa fali pierwotnej 
w ramach wieczności. 

Geneza w ramach emanacji awatarycznej

Gdy  mówimy  o  emanacji  awatarycznej  Historii  Kosmicznej,  mamy  na  myśli 
podwójną zasadę – zasadę czerwieni i  zasadę błękitu.  Te dwie barwy wyrażają pierwotną 
kosmiczną  polarność  binarną,  enzym  dwuczęściowy,  wizualizowany  podczas  praktyk 
założycielskich  jako  pierwotnych  ciał  mądrości  czerwonej  jogini  i  niebieskiego  jogina 
Podwójna emanacja awataryczna jest niezbędna, ponieważ dokonuje się właśnie Zamknięcie 
Cyklu, a zatem trwa przekaz ze strony starszej i męskiej (niebieskiej) do młodszej i żeńskiej 
(czerwonej). Wypełnia to binarną możliwość i konieczność procesu przekazu rozumianego 
jako mechanizm obiektywny. Wszystko dokonuje się na mocy prawa zmienności. 

Gdy  mówimy  o  zstępowaniu  Historii  Kosmicznej  jako  boskiej  zasady  wyższej 
świadomości,   wówczas  dokonuje  ona  penetracji  współczesnej  świadomości  Ziemi  – 
etnosfery lub domeny człowieka planetarnego. Obecna świadomość Ziemi we Wszechświecie 
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to  pole  malutkie,  wibrujące,  bardzo  chaotyczne  i  pełne  zaburzeń.  Oto  konieczna  natura 
psychicznej  powłoki  Ziemi  w  momencie,  gdy  zostaje  w  niej  osadzona  zasada  Historii 
Kosmicznej.  Dzisiejsza  świadomość  Ziemi  charakteryzuje  coś,  co  moglibyśmy  określić 
mianem  „małego  umysłu”,  podczas  gdy  świadomość  Historii  Kosmicznej  jest  „dużym 
umysłem”. 

Rzeczywiste zgłębienie Historii Kosmicznej, przekazanie jej i przedstawienie innym 
stanowi zadanie wymagające wzniesienia umysłu na poziom nadpsychiczny. Wysłannicy – 
zasada awataryczna – którzy otrzymują i  przekazują Historię  Kosmiczną,  muszą osiągnąć 
pewien podstawowy stan oświecenia umysłu, który można porównać do umysłu większego, 
czyli  galaktycznego  holoumysłu.  Oto  sedno  osobistego  zaangażowania  i  poświęcenia 
przekaźnika/odbiorcy Historii Kosmicznej. 

Znaczenie celu przekazywania i odbierania Historii Kosmicznej ma wiele aspektów i 
jakości,  które  powinny  być  zrozumiane  w  kontekście  matrycy  transformacji  człowieka 
planetarnego.  Działania  zasad  awatarycznych  wyrażają  odbicia  i  echa  oddźwięków 
archetypowych, które przejawiają się poprzez ich zachowanie i przekazywane są człowiekowi 
planetarnemu  rozumianemu  holistycznie.  Ich  działania  i  zachowania  nie  mają  zatem 
charakteru  w  przypadkowego  czy  losowego.  To  nie  jest  proces  oparty  na  celnych  i 
chybionych strzałach. Są już zawieszeni na wysokim obwodzie, w ramach którego wszystko 
co  robią  ma  na  celu  wypełnienie  Planu  Boskiego.  Żadne  z  ich  zachowań  nie  może  być 
oceniane z punktu widzenia normalnych standardów, ponieważ pozostają pod działaniem tak 
silnego  napięcia,  że  nie  mają  wyboru  –  muszą  przejawiać  owe  szczególnego  rodzaju 
oddźwięki.  W  innym  przypadku  cały  proces,  który  –  jako  awatary  –  mają  obowiązek 
stymulować, nigdy nie będzie mógł stać się rzeczywistością – to znaczy nie będzie procesem 
zamknięcia i ponownego rozpoczęcia cyklu. 

Zamknięcie Cyklu oznacza jednocześnie kres rozwoju materializmu historycznego i 
terroru historii profanicznej. Ponowne rozpoczęcie cyklu stanowi całkowity tryumf filozofii 
Historii  Kosmicznej  jako wszech-jednoczączącego  spojrzenia  na  noosferę  –  ciało  i  duszę 
świata.  Oto  rzeczywiste  znaczenie  tego,  co  może  zostać  pospolicie  określone  jako  ich 
wzajemna „relacja”. 

  Trzeba  zatem  nieustannie  podkreślać  znaczenie  dyscypliny  jogińskiej,  tak  by 
wysłannicy przekazu i  odbioru mogli  zarówno przekazywać,  jak i  odbierać czyste  i  jasne 
treści.  Esencją  dyscypliny  jest  tym  samym dążenie  do  rozwinięcia  tego,  co  moglibyśmy 
określić mianem czystego światła świadomości w oczyszczonym naczyniu psychofizycznym, 
w  którym  celem  przekaźnika  i  odbiorcy  jest  utrzymanie  swoich  świadomości  w  stanie 
rozświetlonej próżni tak, by nikt nie zasnął.   Czy jest to rodzaj umysłu, który chcielibyśmy 
wspierać i rozwijać – umysłu wolnego od jednostronności i uprzedzeń, który może po prostu 
otrzymywać  informacje  i  potem  zarejestrować  go  jako  osobny  magazyn  oraz  system 
wyszukiwania  i  odzyskiwania  pamięci?  W jaki  sposób  zstąpienie  boskiej  zasady Historii 
Kosmicznej  mogłoby zostać odebrane przez umysł  jakikolwiek inny niż taki,  który został 
przygotowany  do  jego  przyjęcia?  Innymi  słowy,  gdyby  Historia  Kosmiczna  została 
przekazana przypadkowej osobie, nie zostałaby zrozumiana ani rozpoznana. Taka osoba nie 
rozumiałaby co się z nią dzieje i mogłaby nawet stracić panowanie nad sobą. 

Historia  Kosmiczna  została  jednak  przekazana  dwóm  specjalnie  przygotowanym 
nośnikom. Z jednej strony nośniki te zostały specjalnie wybrane przez Boga do wypełnienia 
swojej misji. Z drugiej strony oni sami musieli się specjalnie przygotować do tego celu. Bóg 
ich  wskazał.  W gestii  ich  odpowiedzialności  znalazło  się  nieustanne utrzymywanie  się  w 
stanie gotowości, który można byłoby określić jako pewien określony stan kontemplacyjny, w 
którym umysł  oswojony jest  z  nagą  i  trwałą  świadomością.  Tylko w ten sposób Historia 
Kosmiczna może zostać umieszczona w umysłach wybranych istot ludzkich, aby ostatecznie 
przeniknąć  ziemską  świadomość  człowieka  planetarnego.  Wartość  przygotowanych 
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wysłanników polega na tym, że nieustannie doskonalą i ćwiczą swe umysły, by móc przyjąć 
Historię  Kosmiczną,  treść  o  prawdziwie  monumentalnej  naturze  i  nadpsychicznym 
charakterze.  Przychodzi  im także  odgrywać  rolę  Ziemian,  dzięki  czemu  mogą  przekazać 
światu otrzymaną przez siebie informację we współczesnym języku angielskim, aby była ona 
zrozumiała dla współczesnej aparatury umysłowej. 

Wszystko to musi zostać zrozumiane jako kontinuum – od zstąpienia awatarycznego 
po istoty awataryczne w procesie przekazu umysłowego, zatem Historia Kosmiczna wkracza 
w  stabilne  czy  też  oczyszczone  pole  psychiczne.  Awatara  z  pełną  wiedzą  działa  jako 
instrument hierarchii. Manifestacja impulsów hierarchicznych ponownie ustanawia na Ziemi 
ład sakralny. Impuls hierarchii przekazywany przez awatarę stanowi pełną ekspresję płynącą 
prosto  z  serca,  umysłu  i  serca  przybierającą  postać  dogłębnego  rezonansu  duchowego, 
stanowiącego wibrującą siłę, która charakteryzuje jego lub jej ziemską osobowość.

Odnowienie ziemskiej osobowości możliwe jest za sprawą hierarchii. Wszystko musi 
zostać zakończone i przybrać właściwą formę. Hierarchia stanowi święty porządek i istnieje 
jako system uniwersalnej mądrości, który zstępuje poprzez poszczególne wymiary struktury 
porządku  galaktycznego,  co  ma  na  celu  ustanowienie  takiego  sposobu  postrzegania 
rzeczywistości,  który  nie  będzie  już  miał  charakteru  dualistycznego.  Cykl  historii 
charakteryzuje się niekończącymi dualizmami i podziałami – aż do podziału atomu, rozdziału 
człowieka  od natury i  rozdzielenia  ludzi  od siebie  nawzajem.  Funkcja awatary polega na 
występowaniu w imieniu hierarchii w celu zamknięcia starego cyklu i ustanowienia nowego. 
Musimy  rzeczywiście  wcielić  nowy  eon,  co  można  uczynić  wyłącznie  jako  funkcję 
uniwersalnej hierarchii. 

Nie  ma  żadnej  różnicy  między  prezentacją  Historii  Kosmicznej  a  aktorami  ją 
prezentującymi.  Historia  Kosmiczna  stanowi  rozległe  obramowanie  myśli  i  świadomości, 
które nie tylko dokonają transformacji  obecnego systemu przekonań czy bazy wiedzy,  ale 
również ustanowią nową, przemienioną, trwałą bazę świadomości dla przyszłych pokoleń.

Podobnie jak w przypadku przekręcenia kluczyka w stacyjce, które rozpoczyna zapłon 
samochodu, do rozpoczęcia całego procesu wystarczy jedna iskra. Następuje zapłon i cały 
mechanizm  zostaje  wprawiony  w  ruch.  W  ten  sposób  iskra  pojawia  się  wówczas,  gdy 
wysłannicy  Historii  Kosmicznej  przekręcą  kluczyk  do  momentu  zapłonu  noosfery.  Jeśli 
spojrzy się na to w ten sposób, nie wydaje się to przytłaczające. W ten sposób cała struktura 
kosmiczna  może  zstąpić  w  chwili  obecnej;  zostaje  ona  we  właściwym  momencie 
skanalizowana przez dwie istoty, a kiedy kluczyk w stacyjce zostaje przekręcony, wówczas 
cały program zostaje wprawiony w ruch – bank psi zaskakuje, światła noosfery zapalają się, a 
gatunek ludzki zaczyna funkcjonować w inny sposób. Rozpoczyna się oświecenie człowieka 
planetarnego.

       

Część II: Historia Kosmiczna jako system wiedzy

„Zabijaj więc mieczem mądrości wątpliwości zrodzone z ignorancji leżącej w twym 
sercu. Pozostawaj w harmonii z samym sobą – powstań wielki wojowniku, powstań”

Bhagavad-Gita

Rozdział 4:
Joga/transformacja i Historia Kosmiczna
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Joga  jako  system wiedzy  stanowi  transformację  sfery  fizyczności  z  powrotem ku 
temu, co kosmiczne. Owa transformacja fizycznego w kosmiczne jest transformacją profanum 
w sacrum i historii w Kosmos. Oto motyw przewodni Historii Kosmicznej. Jak powiedział 
Budda: „W tym długim na sześć stóp ciele zawiera się cały Wszechświat”, to oznacza, że 
złożona struktura ciała fizycznego, jak również i  ciała eterycznego, stanowi mikrokosmos 
będący  odzwierciedleniem  makrokosmicznego  Wszechświata.  Nie  jesteś  skazany  na 
pozostawanie w gęstej formie fizycznej – ta gęsta forma fizyczna stanowi jedynie ostateczną 
rozciągłość możliwości fizycznej/materialnej. 

Prawidłowym  światopoglądem  który  należy  przyjąć  podczas  lektury  Historii 
Kosmicznej jest światopogląd jogiński. W tym sensie joga jest czystą nauką, która przetrwała 
na przestrzeni dziejów. Obecnie wiele osób praktykuje jogę żywiąc przekonanie, że uczyni 
ich ona pięknymi i zapewni im sukces – w rzeczywistości jednak joga stanowi czystą naukę 
poddawania się czystej naturze rzeczywistości poprzez kontrolę fal mózgowych – kontrolę 
myśli.  „Joga”  oznacza  „jedność”.  Po raz  pierwszy ukute  w starożytnej  Rygwedzie,  słowo 
„joga”  powiązane  jest  ze  słowem  „jarzmo”,  czy  też  łączeniem  się  mającym  na  celu 
osiągnięcie  stanu jedności.  Zgodnie z powyższą definicją idea jogi  opiera się,  najogólniej 
mówiąc, na osiąganiu jedności z Bóstwem lub też jedności z własną jaźnią. 

Z powyższego założenia jogi wynika, że jedność z Bóstwem nie jest czymś danym, 
trzeba  zatem  podjąć  pewną  praktykę  mającą  na  celu  osiągnięcie  tej  jedności.  Jak 
zauważyliśmy w Rozdziale 1, najistotniejszym problemem struktury współczesnego świata 
jest to, że nie zdaje on sobie nawet sprawy z faktu, że jest strukturą współczesnego świata; on 
po prostu zawsze mówi, niczym szaleniec bełkoczący sam do siebie. W ramach tej struktury 
nie ma żadnego sensu umiejętność kontroli  własnych fal  mózgowych ani nawet wiedza o 
istnieniu fal  mózgowych, które można kontrolować. Nie istnieje zatem żaden pełny obraz 
świata,  który pojmowałby go jako cokolwiek innego niż pole do nieustannej eksploatacji: 
„Kiedy już całkowicie wyeksploatujemy ten świat,  przeniesiemy się na Marsa i  będziemy 
eksplorować  jego,  a  potem przekopiemy parę  asteroidów”  i  tak  dalej.  Trudno  to  jednak 
nazwać światopoglądem.

Jogiczny  światpogląd  czy  też  perspektywa przystosowuje  rzeczywistą  naturę 
rzeczywistości do kontroli fal myśli.  W ten sposób nie pozwalasz już sobie na nieustanne 
reakcje  emocjonalne,  myśli  wynikające  z  przyzwyczajeń,  jak  również  wiele  innych 
programów  mających  za  zadanie  podtrzymanie  działania  pętli  sprzężenia  zwrotnego  i 
wyznawanej przez ciebie tak zwanej wizji rzeczywistości. Jedynie wówczas, gdy nauczysz się 
kontrolować  fale  mózgowe,  będziesz  mógł  doświadczyć  tego,  co  można  określić  jako 
przebywanie  w rzeczywistości. W tym momencie  możesz  zaobserwować jak twoje myśli 
tworzą iluzje lub osobowość iluzoryczną. 

To jest właśnie joga: jedność świadomej substancji fizycznej wraz z przebywaniem w 
naturze rzeczywistości.  Niezależnie od tego,  czy nazwiesz to  wiecznie istniejącą,  w pełni 
rozbudzoną  świadomością,  czy  też  przeniknięciem  wszechrzeczy  przez  boski  umysł  – 
doświadczysz zjednoczenia z tym  bytem, co oznacza przebywanie w rzeczywistej naturze 
prawdziwej rzeczywistości – Dharmakaya, Godhead, Brahman, Atman, Świadomość Buddy, 
Al-Haaq  czy  Rzeczywistość  Absolutna  –  wszystkie  te  pojęcia  opisują  przebywanie  w 
rzeczywistości  absolutnej,  czyli  jogę.  Aby to uczynić trzeba rozwinąć w sobie dyscyplinę 
jogiczną. 

Wiemy że w Indiach – przede wszystkim – pewien typ jogi rozwinął się ponad 5 
tysięcy  lat  temu,  czyli  w  okresie  przed  powstaniem  Wed.  Pierwsze  świadectwa 
archeologiczne  potwierdzające  istnienie  jogi  pochodzą  z  początku  Cyklu  Historii. 
Odnajdowano je w kamiennych pieczęciach wykopywanych w dolinie Indusu. Pieczęci te 
przedstawiają sylwetki postaci w pozach jogicznych. Indus-Sarasvati (Harappa) była jedną z 
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najrozleglejszych  cywilizacji  w  świecie  starożytnym;  miała  wiele  cech  cywilizacji 
współczesnej, do których należą wielopiętrowe budynki i rozwinięty system kanalizacyjno-
sanitarny. Gdy przybyli aryjscy najeźdźcy (około 1600 roku p.n.e.) i zawłądnęli wcześniejszą 
cywilizacją Indus-Sarasvati, dokonali przejęcia wielu charakterystycznej dla niej wytworów 
kultury  materialnej  i  duchowej,  w  tym –  co  najważniejsze  –  jogi.  Właśnie  dlatego  joga 
odgrywa  tak  istotną  rolę  w  Rygwedzie,  a  także  w  późniejszej  literaturze  wedyjskiej, 
hinduistycznej  a  nawet  buddyjskiej.  Do  najbardziej  znaczących  późniejszych  tekstów 
odwołujących się do jogi  należą  Upaniszady  i  „Biblia” hinduizmu  Bhagavad-Gita (500 r. 
p.n.e.),  będąca częścią  obszernego eposu zatytułowanego  Mahabharata.  Bhagavad-Gita  w 
interesujący sposób opisuje Pana Krisznę, emanację awataryczną, która pojawiła się zapewne 
w  samym  momencie  Rozpoczęcia  Cyklu.  Słowo  „joga”  po  raz  pierwszy  pojawia  się  w 
najstarszym z sakralnych tekstów – w Rygwedzie. 

  W procesie rozwoju opisywanych praktyk jogicznych (przede wszystkim w Indiach, 
ale  do  pewnego  stopnia  także  i  w  Chinach  i  w  Mezoameryce)  jako  cel  postrzegano 
zjednoczenie  z  Najwyższą  Prawdą.  Nacisk  kładziony  na  zjednoczenie  z  Bogiem  może 
wyrażać  się  na  różne  sposoby,  które  podsumować  można  przekonaniem  o  istnieniu 
Nirvakalpa  Samadhi  (beznasienna,  czysta  jednorodna  świadomość)  wyrażająca  się  w 
całkowitym odcięciu się od żądz cielesnych i pełnym pochłonięciu przez Absolut. Z punktu 
widzenia  Absolutu  wszystko  inne  jest  względne,  efemeryczne,  maya,  nieistniejące, 
iluzoryczne. Nawet idea transformacji, na przykład, postrzegana jest jako li tylko iluzoryczna. 
Jeśli częściej będziesz siedział w pozycji medytacyjnej, przestaniesz martwić się o to, czy 
zachodzi ewolucja, zmiana, transformacja. Tym samym z perspektywy ostatecznej cel jogi 
stanowi pochłonięcie przez Absolut. 

Oczywiście trzeba pomyśleć: Dlaczego przede wszystkim pojawiła się tego rodzaju 
koncepcja jak joga czy „jedność z Bóstwem”? Przyczyną pojawienia się jogi jest refleksja nad 
rozleglejszym tematem Historii  Kosmicznej  –  przekonaniem,  że  istniała  pewnego rodzaju 
unia pierwotna, a później nastąpiło zerwanie czy też upadek znany w niektórych tradycjach 
jako  grzech  pierworodny  Adama.  Z  uwagi  na  ten  „upadek”  rozwinęło  się  wiele  technik 
kultowych czy też duchowych mających za zadanie pomóc upadłemu człowiekowi ponownie 
zjednoczyć  się  z  Boskim  Źródłem,  Początkiem  lub  Stwórcą.  Biorąc  pod  uwagę  to,  że 
znajdujemy  się  u  kresu  historii,  nauka  o  transformacji  określana  jako  joga  jest  obecnie 
bardziej istotna niż kiedykolwiek. Historia Kosmiczna wzbogaca system jogi o zrozumienie 
zasady, że celem istnienia jogi jest przyspieszenie kolejnego stadium transformacji, w którym 
ludzki umysł i dusza doświadczają jedności na poziomie noosferycznym i planetarnym. Owa 
doniosła transformacja radykalnie i na zawsze zmieni autopercepcję każdej jednostki ludzkiej. 

W  owym  szerszym  kontekście  możemy  zrozumieć  w  jaki  sposób  rozwój  jogi 
powiązany jest z rozwojem cywilizacji. Cywilizacja, tak jak ją rozumiemy dziś, oznacza życie 
miejskie  (już  nie  życie  czerpane  z  Ziemi),  tworzenie  miast  z  charakterystyczną  dla  nich 
gospodarką wymagającą koncentrowania ludności na coraz większych i w coraz większym 
stopniu sztucznych przestrzeniach. Sama w sobie koncepcja cywilizacji podkreśla Upadek lub 
oddzielenie  od  Boga.  W momencie  Zamknięcia  Cyklu  oddzielenie  staje  się  jeszcze  dalej 
posunięte, ponieważ stanowi odseparowanie się od Boskiego Pochodzenia, które rozumiemy 
jako czyste odbicie Boskiego Źródła. 

Tylko wówczas gdy powstanie i rozwój cywilizacji zostaną zrozumiane we właściwy 
sposób mogą pojawić się systemy dyscypliny i myśli w rodzaju jogi. Gdy rozpoczyna się 
rozwój podzielonych na warstwy społeczeństw miejskich, z jego różnego rodzaju klasami i 
kastami  istot  ludzkich,  pojawia    się  potrzeba  opracowania  pewnego  rodzaju  systemu 
dyscypliny który pozwalałby na utrzymanie kontaktu z sacrum. Mimo że istnieje  na przykład 
poczucie, że miejski sposób życia niekoniecznie ma charakter sakralny, narasta  tendencja ku 
temu co profaniczne, ku niesakralnemu światopoglądowi, ku materializmowi. 
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[Bhagavad-gita 6:15]

Jak wiemy z perspektywy Historii Kosmicznej, cywilizacja nie jest niczym innym jak 
tylko  historią  materializmu.  U  zarania  dziejów  miasta,  świątynie  i  obszary  miejskie 
projektowano w taki sposób, by wyrażały geometrię sakralną. Miało to na celu skłonienie 
ludzi do utrzymania właściwego sposobu życia.  Miasto budowano na podstawie percepcji 
mitycznej traktowanej jako odbicie pierwotnego, sakralnego porządku wyższych wymiarów. 
Wyższe  wymiary  postrzegano  jako  przestrzenie  podlegające  dewolucji  w  kierunku  planu 
fizycznego,  w którym żyjąca  dusza  obleczona  jest  w powłokę  fizyczną.  Najwcześniejsze 
miasta  zostały  zaprojektowane  i  wybudowane  na  sposób  zgodny  z  owym  pierwotnym 
porządkiem,  zatem dusze odziane w powłokę fizyczną mogły choćby w pewnym stopniu 
nadal funkcjonować w ramach ładu sakralnego. 

W tym sensie joga jest wysiłkiem mającym na celu ponowne ustanowienie porządku 
boskiego lub sakralnego w samej istocie ludzkiej, w totalności, którą stanowi istota ludzka. 
Dawne  miasta  sakralne  były  odbiciem  istoty  ludzkiej,  istota  ludzka  stanowiła  natomiast 
odbicie  świątyni.  Ciało  jest  świątynią.  Dusza  znajduje  się  wewnątrz  sakralnej  przestrzeni 
świątyni.  Tym  samym  joga  stanowi  pierwotne  narzędzie  mające  na  celu  zbudowanie 
fundamentów  świątyni  wewnętrznej,  która  przeniknie  to  co  profaniczne,  ujawniając  twą 
wrodzoną tożsamość kosmiczną. 

Ascetyzm jogiczny

Jeśli  przyjrzymy się  wedyjskim tradycjom jogi,  możemy dostrzec  w  nich  pogląd, 
zgodnie z którym celem jogi jest zdyscyplinowanie albo wręcz ukaranie ciała. Innymi słowy, 
w historii można wyróżnić tendencję ascetyczną. Ascetą jest ten, kto poddaje umartwieniom 
czy dyscyplinuje ciało, próbując zanegować wszystkie wymiary pożądania cielesnego. Dzieje 
się  tak  ponieważ  pożądanie  cielesne  postrzega  się  jako  pewną  siłę  przeszkadzającą  w 
kultywacji i pielęgnacji duszy nieśmiertelnej – Puruszy. 

 Według  innych  szkół  jogi  wymierzanie  kar  swojemu  ciału  nie  jest  niezbędne, 
konieczne jest natomiast dyscyplinowanie ciała w taki sposób by stało się ono kanałem lub 
narzędziem Boskiej Woli lub Boskiej Siły. W szkołach tych, takich jak hatha joga (joga ciała 
fizycznego) ideę stanowi nie wymierzanie kar swojemu ciału, ale rzeczywiste czynienie ciała 
coraz lepszym instrumentem Woli Boskiej. W tym sensie treść wedyjskiej tradycji jogi została 
podsumowana w 200 wieku p.n.e. przez Patandżalego w jego Sutrach Jogcznych składających 
się ze 185 aforyzmów, stanowiących podsumowanie nauk filozofii jogicznej.

[s. 62 - ideę stanowi nie wymierzanie kar swojemu ciału, ale rzeczywiste czynienie 
ciała coraz lepszym instrumentem Woli Boskiej.]

Nauki i filozofia jogi kładą szczególny nacisk na niedualność. Ascetyzm, na przykład, 
ma charakter dualny ponieważ obchodzi się z ciałem surowo i nie akceptuje ciała. Chociaż 
odkrywamy że  poprzez  historię,  w reakcji  na  cywilizację  istniały  (przede  wszystkich  w 
ramach  tradycji  religijnych)   tendencje  do  ekstremalnych  form ascetyzmu  –  pokutniczej 
flagellacji czy poddawania ciała upokarzającym umartwieniom. 

W tradycji jogicznej rozwiniętej w Indiach liczne zasady zostały odkryte w procesie 
praktyki jogi zawierającym liczne inne dyscypliny. Jedną z nich stanowi zrozumienie, że w 
celu osiągnięcia jakiegokolwiek rodzaju dyscypliny należy poddać kontroli swój umysł i fale 
mózgowe, którymi umysł emanuje. Istnieją dwie przyczyny dlaczego tak się dzieje: 
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1) Jeśli  ty  nie  kontrolujesz  fal  mózgowych,  to  one  w  sposób  oczywisty 
kontrolują ciebie

2) Fale  mózgowe  zawierają  ładunki  albo  negatywne,  albo  pozytywne. 
Niekontrolowane fale mózgowe emitują nieświadomy ładunek negatywny. 

Jogiczny  punkt  widzenia  jest  bezpośrednią  percepcją  rzeczywistości  –  polega  na 
przeniknięciu własnego umysłu i jaźni świadomością wszechobejmującej rzeczywistości. Z 
punktu widzenia historii kosmicznej tylko dzięki postrzeganiu przez całe ciało,  wymagające 
całościowego treningu systemowego albo też tego, co Śri Aurobindo nazywa Jogą Integralną.  

Za sprawą zdyscyplinowanej praktyki ciało i umysł dojrzewają, hartują się niczym stal 
i są przygotowane na wszystko. Istnienie różnych poziomów jogi można wytłumaczyć tym, 
że istoty ludzkie są bytami wielopoziomowymi. Tradycyjnie wyróżnia się następujące nurty: 
hatha joga (ciało),  jnana joga (umysł),  bhakti joga (oddanie) i  karma joga (bezinteresowne 
działanie). 

Historia Kosmiczna stanowi funkcję przede wszystkim jnana jogi, czyli jogi opartej na 
uzyskiwaniu  jedności  z  Bogiem poprzez  wiedzę lub  ćwiczenie umysłu  i  intelektu.  Celem 
ćwiczenia  umysłu  poprzez  jnana  jogę  jest  przede  wszystkim  rozwijanie  umiejętności 
niezakłóconego  rozróżniania  w  taki  sposób,  by  nigdy  nie  dopuścić  do  zmylenia  przez 
złudzenia i fałsz. Musisz zatem najpierw zrozumieć własny umysł zanim zaczniesz rozumieć 
w jaki sposób twój aparat mózgowo-neurologiczny przetwarza dane z umysłu  sensu largo 
wtłoczonego w twój system. 

Aby  zrozumieć  swój  własny  umysł  należy  wyszkolić  się  w  dziedzinie  myślenia 
krytycznego lub też posługiwania się mocą rozróżniania. Oto podstawowa rola, którą spełnić 
powinna  Jnana  Joga.  Rozróżnianie  stanowi  cenne  narzędzie  psychiczne  umożliwiające 
wyodrębnianie różnych wartości lub jakości potrzebnych do formułowania sądów na planie 
względnym.  To  bardzo  istotne  zagadnienie.  W celu  rozwinięcia  warstwy  umysłu,  której 
stopień  rozwoju  galaktycznego  pozwala  na  wykroczenie  poza  jakiegokolwiek  przejawy 
myślenia  zaściankowego  należy  pielęgnować  umysł  który  zdolny  do  rozróżnienia  lub 
oddzielania prawdy od fałszu. Trzeba czynić to w sposób beznamiętny i obiektywny tak, by 
nie tworzyć więcej karmy. 

Historia  Kosmiczna stanowi  wiedzę  o  rzeczywistości  istniejącej  ponad i  poza,  ale 
także  w  ramach  iluzji  ludzkich.  Gdy  doświadczysz  wszechobejmującej  rzeczywistości, 
wówczas  będziesz  mógł  stać  się  zdolny  do  poznania  autorefleksyjnego.  Innymi  słowy, 
będziesz  mógł  powiedzieć  samemu  sobie:  „Wiem  że  doświadczam  wszechobejmującej 
rzeczywistości”. Jest to świadomość, której nigdy nie trzeba budzić. Oto obecność Boga w 
każdej komórce ciała. Oto wiedza autorefleksyjna. 

W największym stopniu uporządkowanym przykładem etapów jogi przy wędrówce 
dusz  jest  ashtanga  joga  –  joga  ośmiu  organów  opisana  w  Rozdziale  2  w  Sutrach  Jogi  
Patandżalego, które stanowiły pierwszy opis jogi pojmowanej jako kompletna filozofia życia. 
Klasyczne  teksty  Patandżalego  obejmują  zakres  tematów,  który  znacznie  wykracza  poza 
popularne wyobrażenia o jodze. 

Ashtanga joga – joga ośmiu organów

Organy zewnętrzne
1. Jama – prawidłowa moralna praktyka prawdy. Niestosowanie przemocy. 

Powstrzymanie się od zachłanności, pożądliwości, gromadzenia majątku i 
własności seksualnej. Jasna zgodność i zrozumienie. 

2. Nijama – Indywidualna dyscyplina wewnętrzna. Rozwój indywidualny. 
Czystość. Niewinność. Zadowolenie. Usatysfakcjonowanie tym co się 
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posiada. Gorliwa i pełna pasji dyscyplina. Prostota. Badanie samego siebie 
mające na celu rozwój duchowy. Oddanie Bogu.

3. Asana – Ćwiczenia fizyczne. Rozwój pełnej równowagi ciała (spiesz się 
powoli). Gdzie kończy się ciało a zaczyna umysł?

Organy wewnętrzne
4. Pranajama – Asany zsynchronizowane są z trzema fazami oddechu – 

wdechem, trzymaniem powietrza w płucach (kumbakha) – wydechem. 
Wdychaj nową plazmę, wydychaj nieczystości. Kontrolować oddech znaczy 
kontrolować umysł. Stabilność/równowaga (wizualizacje skoordynowane z 
oddechem są bardzo istotne przy określaniu celu do którego się zmierza). 

5. Pratjhara – Wyzwolenie umysłu. Poddanie zmysłów kontroli w taki sposób, 
by móc badać swoje stany świadomości. 

Organy tajemne
6. Dharni – Koncentracja wszystkich czasów. Ekagrata – jeden punkt. 
7. Dhjani – (chińskie Chan, japońskie Zen). Niezakłócony przepływ 

koncentracji. 
8. Samadhi – nadświadomy stan umysłu. Rozwijaj stan samahdi, jeśli 

pragniesz osiągnąć absolutną jedność z Bogiem w każdym momencie. 

       
   Jama lub moralność przypomina nam o tym, że krzywdzenie kogokolwiek nigdy nie 

przynosi nam żadnego pożytku. Świadome krzywdzenie kogokolwiek nigdy nie jest czymś 
dobrym.  W rzeczywistości  w  zakres  jama  wchodzi  całe  spektrum  wszystkiego  tego,  co 
moglibyśmy nazwać pierwszy poziomem zachowania moralnego. Celem wprowadzenia tego 
poziomu  moralności  jest  wyrugowanie  negatywnej  karmy  ze  stworzenia  i  zachowanie 
potrzebnej energii pranicznej czy też psychicznej. Przy założeniu, że ów pierwszy poziom 
moralności  pełni  określoną  funkcję  kosmiczną  nauki  tego  poziomu  będą  lepiej  i  łatwiej 
zrozumiałe. Często gdy upominamy młodą osobę mówiąc jej „nie kradnij” czy „nie kłam” 
nasze zakazy mogą nie  mieć wystarczającej  siły,  ale  jeśli  wytłumaczymy zasady karmy i 
zachowania energii kosmicznej możemy stać się przekonujący w większym stopniu. 

Nijama  oznacza  intencjonalną  praktykę  lub  badanie  czegoś.  We  wszystko  trzeba 
włożyć wysiłek,  nic nie przychodzi samo z siebie. Jeśli  jednak przychodzi samo z siebie, 
zawsze musisz zrobić coś z nimi gdy już przyjdą.  Musisz wykazać dyscyplinę albo jakąś 
formę oddania. Jedyną formą oddania jest oddanie Bogu.  Musisz mieć na uwadze powyższe 
typy reguł, praktyk i zasad samodyscypliny by móc obiektywnie zmierzyć się z wiedzą czy 
też  z  przedmiotem  badania,  czyli  Historią  Kosmiczną.  Samodyscyplina  jest  tu  kluczem. 
Samodyscyplina oznacza zdolność do kontrolowania fal umysłowych, reakcji emocjonalnych 
i  form myślowych będących rezultatem przyzwyczajenia.  Jeśli  cokolwiek stanie na twojej 
drodze do wszechobejmującej rzeczywistości, wówczas zniknie perspektywa jogiczna. 

Asana  to kontrola nad ciałem skoordynowana z oddechem, albo też sposób, w jaki 
ustawiasz  swoje  ciało  gdy  chodzisz  lub  siedzisz.  Gdy twoje  ciało  znajduje  się  w  stanie 
równowagi i czujności, wówczas znacznie łatwiej odbiera informacje. Joga jest praktyką która 
poprawia  i  przynosi  doskonałość  organów zmysłowych.  Nie  zaśmiecasz  swoich  organów 
zmysłowych  i nie zagracasz ich zdezorganizowanymi informacjami, złymi doktrynami czy 
zbyt  dużą  ilością  innego  rodzaju  treści.  Najlepiej,  gdy organy te  są  krystalicznie  czyste, 
niezaburzone, nic im nie zagraża. 
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     [s.  65  -  Jedyną  formą oddania  jest  oddanie  Bogu.   Musisz  mieć  na  uwadze 
powyższe typy reguł, praktyk i zasad samodyscypliny by móc obiektywnie zmierzyć się z 
wiedzą czy też z przedmiotem badania, czyli Historią Kosmiczną.]

Właśnie dlatego post jest czymś dobrym – pozwala oczyścić się, a ograniczenie swojej 
diety do produktów surowych pozwala utrzymać ten stan rzeczy. Do asany zalicza się układ 
ciała i właściwa postawa. Umożliwia to kontrolę umysłu i myśli. Gdy widzisz ludzi którzy 
mają różnego rodzaju myśli, układ ich ciała zmienia się. Poprzez długotrwałą dyscyplinę i 
asany ciało uzyskuje pewnego rodzaju wewnętrzną elegancję kosmiczną.  Hatha Yoga jest 
praktyką różnych asan. 

Pranajama to kontrola oddechu. Jest bardzo subtelna. Bierzesz swój oddech w głąb 
swego ciała. Oddech zawiera w sobie pewne energie subtelne; pranę, a także plazmy łączące 
go z ciałem eterycznym. Poddajesz kontroli ciało, oddech i myśli w celu doprowadzenia ich 
do stanu harmonii  z wszechobejmującą rzeczywistością.  Jest  to joga,  ponieważ istnieje tu 
jedność  świadomej  instrumentacji,  świadomości  i  wszechobejmującej  rzeczywistości. 
Umożliwia to uporanie się z jedną z głównych przeszkód na drodze do wiedzy, którą jest 
dualizm. Gdy znajdujesz się na poziomie transcendentnego niedualizmu, twoja instrumantacja 
zostaje  dostrojona  do  wszechobejmującej  rzeczywistości.  W ten  sposób  możesz  stać  się 
doskonałym laboratorium dla częstotliwości energii słonecznych, co stanowi jeden z celów 
Historii Kosmicznej. 

Pratjahara  to  kontrola  relacji  między  umysłem a  danymi  zmysłowymi.  Praktyka 
pratyahary ma umożliwić zaprzestanie identyfikowania się z bodźcami docierającymi do ciała 
i  organów  zmysłowych;  zaprzestanie  identyfikowania  się  z  informacją,  która  dociera  do 
umysłu. Stanowi dążenie do stanu w którym można powiedzieć: „Nie jestem tym i nie jestem 
tamtym”. Kolejnym celem pratyahary jest uzyskanie świadomości tego, w jaki sposób umysł 
reaguje na różne bodźce zmysłowe – zazwyczaj pozbawiony świadomości umysł zostanie po 
prostu  wessany  przez  określonego  rodzaju  doświadczenia.  Na  przykład  różnego  rodzaju 
muzyka  czy  dźwięki  mogą  stworzyć  przyzwyczajenia  umysłu,  wytwarzając  pewne  stany 
which the ego then „fondles” as it were. Poprzez praktykę pratjahary można dostrzec w jaki 
sposób stany te są w rzeczywistości wytwarzane poprzez przyzwyczajenie do określonego 
rodzaju doznań zmysłowych. 

Dharani oznacza rozwój koncentracji, która jest zarazem aktywizacją pamięci. Czym 
bardziej się koncentrujesz, tym więcej treści możesz utrzymać. Czym więcej treści możesz 
utrzymać,  tym  więcej  możesz  zapamiętać.  W ramach  wszechobejmującej  rzeczywistości 
wszystko zostanie zapamiętane. Istnieją różnego rodzaju czynniki sprzyjające wiedzy, które 
należy rozwinąć, ale zasadniczo wszystko zawiera w sobie wszechobejmująca rzeczywistość. 
Koncentracja, której celem jest rozwinięcie absolutnego skupienia na celu czy przedmiocie 
jest  najpewniejszą  drogą  osiągnięcia  manifestacji  na  planie  materialnym z  maksymalnym 
efektem. 

Dhjani  to medytacja sama w sobie. Można ją praktykować z pewnym obiektem lub 
bez  niego.  Medytacja  oznacza  poznawanie  rzeczywistej  natury  myśli  i  rzeczywistości. 
Medytacja  zakładająca  skupienie  na  jakimś  obiekcie  jest  po  prostu  przedłużoną  formą 
koncentracji.  Medytacja  pozbawiona  obiektu  jest  jedną  z  najbardziej  bezpośrednich  form 
percepcji natury umysłu samego w sobie. Dotyczy to zrozuienia natury myśli,  natury ego, 
natury  przestrzeni  i  świadomości  prowadzących  do  bezpośredniej  percepcji 
Wszechobejmującej  Rzeczywistości  Absolutnej.  Istnieją  różne  poziomy  czy  stadia  owej 
medytacji abstrahującej od formy.

Samadhi to wkroczenie w stan trwałej jedności z wszechobejmującą rzeczywistością 
w której nie ma myśli. Może występować wiedza, ale nie cokolwiek w rodzaju doświadczania 
aktywowanych  form myślowych.  Samadhi  pojawia  się  wówczas,  gdy jesteś  rzeczywiście 
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zdolny do osiągnięcia dyscypliny jogicznej w stopniu umożliwiającym pełne połączenie się z 
wszechobejmującą  rzeczywistością  –  tożsamą z  zaprzestaniem istnienia  form myślowych. 
Nawet  wówczas  gdy znajdujesz  się  w  tym  wysokim stanie  medytacji  może  pojawić  się 
skłonność  umysłu,  który  zechce  się  do  tego  stanu  ustosunkować.  W  ten  sposób 
wszechobejmująca rzeczywistość stanowi wszystko co istnieje. W ramach wszechobejmującej 
rzeczywistości istnieje wiedza bez komentarza czy myśli. 

Podsumowując,  trzeba powiedzieć,  że joga stanowi najbardziej  ogólne możliwe do 
pojęcia zrozumienie tego, co rozumiemy jako system wiedzy służący dogłębnej transformacji, 
która  rozpoczyna  się  od  ciała  fizycznego  po  czym  penetruje  najgłębsze  pokłady 
uniwersalnego umysłu kosmicznego. 

Po raz  kolejny,  słusznym punktem widzenia  Historii  Kosmicznej  jest  perspektywa 
jogiczna, ponieważ joga jest sposobem poznania Boga i pełni jego stworzenia na wszystkich 
jego poziomach.

*Proszę zauważyć: gdy piszemy o jodze i posługujemy się specyficznymi przykładami  
Ashtanga Jogi, nie powinniśmy przeoczyć chińskich systemów tai chi lub falun dafa, które  
również stanowią formy jogi i przynoszą ten sam efekt. 

[S. 68 (rysunek) – Ciała fizyczne, eteryczne i subtelne]

Ciało fizyczne, eteryczne i subtelne

Odkrycie, rozwój i doskonalenie ciała eterycznego i subtelnego stanowi drugorzędny 
czynnik przy praktyce jogi, który prowadzi do nieco innej perspektywy – jogi transformacji. 
Oto zasadniczy motyw przewodni nauk Śri Aurobindo, który w XX wieku mógł z większą 
łatwością  mówić  o  rzeczywistym  procesie  ewolucyjnym  mającym  swe  korzenie  w 
doskonaleniu  ciała  subtelnego.  Aktywowanie  ciała  subtelnego  stanowi  rzeczywisty  cel 
ewolucji. 

Ciało fizyczne stanowi ostateczne zgęstnienie myśli w materię; ów proces przemiany 
myśli w materię składa się na bardzo złożony system materializacji. Ciało fizyczne stanowi 
aspekt tej materializacji. Innymi słowy, twoje ciało stanowi aspekt wzgórz, drzew i krów, a 
także wszystkiego innego co widzisz i co jesz. Istoty ludzkie są doprawdy jedynie częścią 
szerokiego  spektrum  rzeczywistości;  spektrum  biosferycznego.  Spektrum  biosferyczne 
stanowi odzwierciedlenie Porządku Boskiego, gdybyśmy tylko mogli to zrozumieć. 

Aby dusza mogła rozpocząć ewolucję z tej gęstej materii w której jest zasklepiona, 
musi  mieć  swój  własny  nośnik  wewnętrzny,  czyli  ciało  eteryczne.  Aby  posłużyć  celowi 
ewolucji, ciało eteryczne – ciało subtelne wewnątrz ciała lekkiego wewnątrz ciała gęstego – 
stanowi dar Ducha dla duszy umożliwiający jej wykroczenie ewolucyjne poza plan fizyczny. 
Nie  ewolucję  ku  ostatecznej  nirwanie  czy  ostatecznemu  unicestwieniu,  ani  nawet  ku 
ostatecznej nieśmiertelności, w której nie ma nic oprócz stanu bezruchu – lecz rzeczywiste 
wykroczenie poza jakikolwiek statyczny pogląd o ostatecznym oświeceniu czy doskonałości 
stanowi ostateczny cel duszy. Natura sama w sobie czeka na tę ewolucję. Sam czy też Sama 
Bóg również jest częścią tego procesu ewolucyjnego. 

Jeśli  wszechwiedzący  Bóg  przenika  każdą  komórkę  i  atom  Wszechświata,  ale 
jednocześnie jest odległy i przebywa w najbardziej oddalonych obszarach Wszechświata (a 
przecież  wszystko  co  istnieje  stanowi  odbicie  początkowego,  wiecznie  ewoluującego 
stworzenia),  musi  zatem  istnieć  Joga  transformacji.  W  tym  sensie  rzeczywistym  celem 
ewolucji jest aktywowanie ciała subtelnego.

W  dziejach  buddyzmu  i  hinduizmu  byli  adepci,  którzy  za  sprawą  skupienia  na 
aktywacji  i  integracji  swego ciała  psychicznego,  fizycznego i  subtelnego odkryli  w sobie 
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zdolności paranormalne. W tradycji buddyjskiej i hinduistycznej tradycje siły te określane są 
jako siddhi (osoba, która zawładnęła nimi nosi miano siddha).

Według tradycji  jogicznej i tantrycznej istnieje 84 mocy mahasiddhis, którymi jogin 
może  zawładnąć  poprzez  doskonalenie  swojego  umysłu.  Jeśli  Padmasambhava  nie 
dysponowałby  mocami  siddhi,  nie  zdołałby  wypędzić  demonów  z  Tybetu.  Teraz  naszym 
zadaniem jest dokonać tego samego czynu w skali planetarnej. 

Oczywiście  należy  przestrzec  każdego  przed  posługiwaniem  się  mocami  siddhi 
wówczas,  gdy nie  ma  to  uzasadnienia  transcendentnego  w naukach.  Weźmy na  przykład 
historię  „Zielonego Człowieka” z  osiemnastej  sury  Koranu.  „Zielony Człowiek”  pozornie 
wydaje  się  dysponować  zdolnościami  paranormalnymi  i  wykonuje  czynności,  które  nie 
posiadającemu jeszcze podobnych zdolności Mojżeszowi wydają się szokujące. W pewnym 
momencie „Zielony Człowiek” wierci otwór w czyjejś łodzi a nawet kogoś zabija – albo tak 
się  wydaje – cała  kwestia  polega jednak na  tym,  że  jego działania  mają swoje źródło  w 
wiedzy  o  związkach  przyczynowo-skutkowych  uzyskanej  dzięki  paranormalnej  siddhi 
umożliwiającej  mu  prekognicję.  Opowieść  stanowi  ostrzeżenie  przed  korzystaniem  z 
opisywanych sił; często ktoś, kto posługuje się nimi może sprawiać wrażenie, że czyni coś 
nadzwyczaj niekonwencjonalnego czy nawet zbrodniczego. Może również pojawić się pokusa 
wykorzystania  tych  sił  do  celów egoistycznych – przykładem może być  tu  lewitacja  czy 
chodzenie po wodzie mające na celu wywarcie wrażenia na ludziach.

[s. 69 - rzeczywiste wykroczenie poza jakikolwiek statyczny pogląd o ostatecznym 
oświeceniu czy doskonałości stanowi ostateczny cel duszy. ]

Mawiają, że gdy Milarepa, jogin należącydo tradycji buddyzmu tybetańskiego żyjący 
w XI wieku n.e., osiągnął najwyższy możliwy stopień kontroli swojego umysłu oraz swojego 
oddechu  (czyli  prany)  zyskał  moc  siddhi umożliwiającą  mu  latanie  w  powietrzu.  Umiał 
kroczyć po podmuchach wiatru i przemieszczać się z miejsca na miejsce w bardzo krótkim 
okresie czasu. Gdy zrozumiesz już w jaki sposób umysł kontroluje zjawiska, możesz zmusić 
swoje ciało do wykonywania czynności, które w innych sytuacjach byłyby niemożliwe. Gdy 
poznasz prawa umysłu, zrozumiesz że umysł kontroluje pranę wykorzystującą różne formy 
energii – dzięki temu można chociażby przemieszczać się w szybkim tempie czy też chodzić 
po wodzie.

Owe zasady są przejawem nie tylko pierwotności umysłu wobec materii,  ale także 
pewnego rodzaju potencjału ewolucyjnego, za sprawą którego człowiek nie jest przywiązany 
do swojego ciała  fizycznego.  Kwestia  ta  jest  nadzwyczaj  doniosła.  Spoglądasz na świat  i 
zadajesz sobie pytania: dlaczego ludzie walczą, kradną, zabijają i robią to, co robią? Choć 
czasem możemy dopatrzyć  się  motywów o  charakterze  ideologicznym czy religijnym,  w 
większości przypadków motywy te mają charakter ekonomiczny. Motywy ekonomiczne mają 
swoje źródło  w ignorancji  –  zupełnym niezrozumieniu natury powłoki  materialnej  i  ciała 
fizycznego,  wyrażającym  się  w  dążeniu  do  zapewnienia  im  w  przyszłości  ulotnej 
przyjemności. Gdyby każdy ufał Bogu i rozwijał w sobie moce nadprzyrodzone, wówczas 
materializm i konsumpcjonizm zniknęłyby, podobnie jak potrzeba walki o cokolwiek. 

Rozwój  mocy  siddhi stanowi  wyraz  przyszłych  możliwości  ewolucyjnych.  W ten 
sposób joga sama w sobie stanowi siddhi, ponieważ stanowi system wiedzy wcielający zasady 
ponownej  transformacji  rzeczywistości  fizycznej  w  kosmiczną.  Joga  stanowi  wiedzę 
ewolucyjną.  Najwyższa  wiedza  duchowa  jest  wiedzą  ewolucyjną.  Cel  wszelkich  nauk 
duchowych sprowadza się do zapewnienia duszy możliwości uwolnienia się z więzienia i/lub 
powiązania z grubym, gęstym ciałem fizycznym. Na powiązania te składają się wszystkie 
możliwe formy pożądania zawarte w ciele takim, jakie zostało ukształtowane poprzez bieg i 
strumień tego, co określane jest mianem historii. 
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[S. 71 – schemat: 

Joga, transformacja i historia kosmiczna 

Dali
Gamma
Alpha
Silio
Limi
Kali
Seli
Czakry jako generatory
7 plazm
9 Korona Noosferyczna
1 Korona
3 Trzecie Oko
5 Gardło
7 Serce
6 Splot Słoneczny
4 Tajemne centrum
2 Korzeń
8 Korzeń rdzeniowy
Holonowe pole auryczne
Archetypowa geometria ciała medytacyjnego
„Aktywowanie ciała subtelnego stanowi rzeczywisty cel ewolucji”]

Właśnie  dlatego w  Koranie  można przeczytać,  że  dusza  wędruje  poprzez  stadia  – 
wspinamy się na coraz wyższe stadia. Niektórzy zostali obdarowani większymi zdolnościami 
percepcji  duchowej  niż  inni  posłańcy –  na  przykład  Salomon,  który  posiadał  nie  tylko 
najwyższą  mądrość,  ale  i  moc kierowania  wiatrów ku dowolnej  krainie.  Posiadana  przez 
Salomona  zdolność  kontrolowania  sił  natury  i  kierowania  nimi  przypomina  zdolność 
znachorów  i  szamanów,  którzy  umieli  wywoływać  deszcz.  Te  przykłady  wskazują  na 
nieuchronność rozwoju ewolucyjnego świadomości, która stanowi rzeczywiste uduchowienie 
materii. 

Koran mówi, że sam Bóg wie o wszystkim co ukryte jest w najgłębszych zakamarkach 
istnienia  –  całość  wiedzy  jest  kontrolowana  i  skrywana  przez  Boga.  Odpowiedni  zasób 
wiedzy zostaje odkryty przed posłańcem; jest  on adekwatny do stadium ewolucyjnego, w 
którym znajduje się  ludzkość w danym okresie.  Tym samym wiedza uzyskiwana poprzez 
formy i  praktyki  Historii  Kosmicznej  jest  wiedzą  odpowiednią  dla  stadium ewolucyjnego 
zamknięcia cyklu. Każdy akt zdobycia wiedzy jest w istocie aktem zdobycia wiedzy boskiej. 

Wszystko co istnieje we Wszechświecie jest w ten czy inny sposób, przez jakąś formę 
nasiona, poznania plazmowego lub komórkowego poznania czakry, w istocie zawiera się w 
ciele. Czakry są punktami wewnętrznych bodźców, w których plazmy są magazynowane i 
aktywowane. Plazmy te stanowią punkty odniesienia dla poznania telepatycznego. Oznacza 
to, że pełnia wszystkiego co powinno zostać poznane, jest ukryta i uśpiona w ludzkim ciele. 
Innymi  słowy,  jeśli  rozwijamy ludzkie  ciało,  to  w naszym ciele  fizycznym i  eterycznym 
możemy odnaleźć całość wiedzy istniejącej  zarówno w dziedzinie zjawisk, jak i  w całym 
Wszechświecie.
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[s. 72 - Odpowiedni zasób wiedzy zostaje odkryty przed posłańcem; jest on adekwatny 
do stadium ewolucyjnego, w którym znajduje się ludzkość w danym okresie. ] 

Jeśli forma jest wykorzystywana doskonale zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a i 
umysł jest spokojny, wówczas wszystko jest obecne. W parze z praktykami asany i pranajamy 
musi  iść  uspokojenie  umysłu  i  połączenie  czasu  z  przestrzenią.  Rozpędzamy  myśli  i 
dochodzimy do chwili obecnej, zatem doświadczamy jedynie bezmiaru przestrzeni. Wszystko 
zawiera  się  w  bezmiarze  przestrzeni  i  w  ludzkim ciele.  W rzeczywistości  praktykujemy 
ewolucję  w  formie  Ziemskiego  Czarodzieja.  Już  teraz  dysponujesz  wszystkim co  jest  ci 
potrzebne. Nie musisz nigdzie się udawać, aby dowiedzieć się wszystkiego o Wszechświecie. 
Wszystko zawarte  jest  w ciele.  Kiedy zrozumie się  ten fakt,  wtedy paranormalne metody 
rozciągania  naszych  zmysłów  na  porządki  królestwa  natury  również  będą  mogły  zostać 
poznane. 

Aktualne stadium ewolucji  można określić  mianem nadejścia  noosfery.  Oznacza to 
istotną zmianę w ewolucyjnej koordynacji duchowej i psychicznej gatunku ludzkiego. Jest to 
poziom zjednoczenia który z jednej strony został już osiągnięty przez większość gatunków – 
one  wszystkie  tworzą  pola  sobie  samym.  Pola  te  nazywa  się  niekiedy  polami 
morfogenicznymi,  które  to  pojęcie  ukuł  dwudziestowieczny  biolog  Rupert  Sheldrake. 
Struktura genetyczna wytwarza formę eteryczną charakterystyczną dla konkretnego gatunku. 
Ta z kolei tworzy pole, w którym porusza się gatunek. Ludzkie pole morfogeniczne w chwili 
obecnej  pokrywa  się  ze  strukturą  planety.  To  właśnie  ten  fakt  odpowiedzialny  jest  za 
istniejącą w dzisiejszym świecie noosferę wirtualną. 

Ludzkie pole morfogeniczne charakteryzuje się znaczną zdolnością przystosowawczą. 
Ludzie mogą żyć niemal wszędzie – człowiek przedtechnologiczny udowodnił, że może zyć 
niczym Eskimosi, na pustyni albo też na wodzie, jak Polinezyjczycy przemierzający morza. 
Delfin, jakkolwiek inteligentny by nie był, może żyć w wodzie ale nie może żyć na lądzie. 
Ludzie mogą zaś przystosować się do życia wszędzie. Dzieje się tak, ponieważ wówczas, gdy 
dokona się urzeczywistnienie człowieka planetarnego, pole morfogeniczne człowieka zacznie 
obejmować całą Ziemię, czyli pokrywać się z noosferą – powłoką mentalną planety. Gatunek 
ludzki znajduje się obecnie na początkowym etapie tej przemiany.

[s. 73 – Już teraz dysponujesz wszystkim co jest ci potrzebne. Nie musisz nigdzie się 
udawać, aby dowiedzieć się wszystkiego o Wszechświecie. Wszystko zawarte jest w ciele. 
Kiedy zrozumie się ten fakt, wtedy paranormalne metody rozciągania naszych zmysłów na 
porządki królestwa natury również będą mogły zostać poznane.] 

Noosferyczne Jogiczne Grupy Komórkowe 

W  dzisiejszych  czasach  większość  ludzi  uważa,  że  ich  świadomość  stanowi  ich 
własność – że nikt nie wie co czynią w sposób, w jaki to czynią.  Atomizacja świadomości 
dokonująca się w rezultacie gęstnienia materii i uwięzienia duszy w materii doprowadziła do 
pojawienia się tego rodzaju poglądu, czego rezultatem stało się nieprawdopodobne poczucie 
rozłąki.  W  rzeczywistości  jednak  znajdujemy  się  obecnie  na  krawędzi  dramatycznej 
przemiany świadomości w noosferę. Przemiana ta dokona się za sprawą intensywnej praktyki 
jogi i działalności różnych istot ludzkich działających w różnych, jak możemy je nazwać, 
noosferycznych/psychofizycznych Jogicznych Grup Komórkowych.

Gdy osiągniemy moment zamknięcia cyklu, grupy te będą organizatorami przejścia w 
noosferę. Właśnie dlatego przykład, który dajemy poprzez Historię Kosmiczną i praktykę jogi 
jest tak nieprawdopodobnie ważny – ustanawia bowiem pewien model, który może zostać 
przekazany innym. Wszyscy żyjemy w tej samej przestrzeni. By podsumować – praktyka jogi 

67



stanowi naukę transformacyjną lub też system wiedzy który służy celowi Historii Kosmicznej 
poprzez stworzenie nieodwracalnej drogi powrotu do boskiego źródła człowieka planetarnego 
w tym kluczowym momencie ewolucyjnym, określanym jako nadejście noosfery. 

Widzimy zatem, że joga staje się nauką transformacji i sposobem rozwijania kolejnego 
stadium ewolucyjnego, które zwykliśmy nazywać  paranormalnym,  stanowiącego w istocie 
normę w ramach noosfery. Można o tym przeczytać we fragmencie poświęconym mocy w 
Sutrach Jogi Patandżalego, w wersie 4: „Za sprawą kontroli prądów nerwowych, które rządzą 
płucami  i  górnymi  częściami  ciała,  jogin  może  chodzić  po  wodzie  i  bagnach,  albo  też 
cierniach  i  podobnych  przedmiotach,  może  też  umrzeć  jeśli  tego  zapragnie”.  Zgodnie  z 
wersem 41: „Za sprawą kontroli sił rządzących praną jogin może otoczyć się świetlistą łuną”. 

Milarepa przejawiał również tego rodzaju moce – są to moce, które stanowią dowód 
na to, że choć plan fizyczny wyewoluował ku ekstremalnemu poziomowi gęstości, gęstość tę 
można łatwo poddać kontroli umysłu, a kluczem do uzyskania owej kontroli jest prana – siła 
witalna pochodząca z ciała.  Odnośnie jogi,  opisywanej  w Rozdziale  8  Dynamics  of Time  
czytamy: „Joga odnosi się do dyscypliny biopsychicznej, prowadzącej do boskiej jedności i 
wyższej  prawdy.   Joga  stanowi  boską  jedność  ustanawiającą  ponownie  właściwe  relacje 
funkcji  AC/CA:  Aboriginal  Continuity (Ciągłości  Pierwotnej)  i  Cosmic  Awareness  
(Świadomości  Kosmicznej),  rozumianej  jako  czwartowymiarowe  biologiczne  kulturowe 
obwody temporalne możliwe do wewnętrznego urzeczywistnienia”. 8.7

Nurty  AC/CA służą  jako  wzory  pamięci  kosmicznej.  Z  punktu  widzenia  genetyki 
można rozumieć je jako procesory informacji, które przecinają się i przeplatają, tworząc wzór 
podwójnej helisy DNA. AC lub nurt Ciągłości Pierwotnej zawiera w sobie pierwotne kody dla 
doświadczenia  oświecenia  życia  uniwersalnego.  AC  odpowiada  wrodzonym  formom 
psychomentalnym, doznaniom wewnętrznym i samym w sobie organom zmysłowym; wyraża 
przepływ informacji z przyszłości do teraźniejszości. AC jest niezdolne do zapoczątkowania 
historii, jako że tworzy matrycę z której historia się wyłania. 

CA lub  nurt  Świadomości  Kosmicznej  stanowi  historię  samą  w  sobie  i  wyraża 
analityczne metody wyrażające specyficzne tryby działania stworzone na podstawie modeli 
przeszłych  zachowań  i  wiedzy.  CA zawiera  w  sobie  kumulatywne  formy  kulturowe  i 
ostatecznie cywilizacyjne pola sensu zawarte w środowisku planetarnym. Nurt CA wyraża 
przepływ informacji z przeszłości do teraźniejszości. 

Historia Kosmiczna rozprawia się z zepsuciem, przemienia naturę społeczną i stanowi 
funkcję Postępu Cywilizacyjnego (Civilizational Advance) lub też szablonu CA. To właśnie 
nadejście  lub  zstąpienie  Historii  Kosmicznej  przemienia  Postęp  Cywilizacyjny  (CA)  w 
Świadomość  Kosmiczną  (CA).  Krzyżującą  się  biegunowość  AC/CA można  interpretować 
również  jako psychogenetyczną  pętlę  sprzężenia  zwrotnego.  Psychogenetyczne sprzężenie 
zwrotne  dotyczy  trwającej  nieustannie  wymiany  między  wrodzonymi  czynnikami 
biologicznymi a ciągle rozwijanymi czynnikami psychokulturowymi. 

W  jodze  funkcje  AC/CA aktywują  się  poprzez  świadomy  oddech  przepełniający 
energią dialektykę tych poruszających się w przeciwnych kierunkach, symetrycznych nurtów. 
Owo  w  najwyższym  stopniu  świadome  przemieszczenie  oddechu  wewnątrz  ciała  jest 
korelowane  i  kierowane  ku  kręgosłupowi  oraz  centralnemu  systemowi  nerwowemu. 
Wewnątrz ciała  oddech ten nasycany jest praną lub też plazmami, które wykorzystywane są 
przez  imaginację  do  wznoszenia  świątyni  wewnętrznej  lub  też  ciała  eterycznego.  Plazmy 
stanowią element konstytutywny „prany” czy też „chi”.

Hatha Joga czy też inne powiązane systemy autoregulacji psychofizycznej mają na 
celu ustanowienie elastycznej biohomeostazy.  Owa stabilizacja metabolizmu biologicznego 
jest skupiona w rdzeniowej kolumnie centralnego systemu nerwowego wraz z wspierającymi 
go centrami psychofizycznymi – czakrami. Powyższe opisy przedstawiają jogę w kontekście 
AC/CA (Ciągłości Pierwotnej i Świadomości Kosmicznej), wyrażających dwie strony umysłu 
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galaktycznego (nazwa nadana galaktycznemu polu inteligencji) zapisaną holonomicznie jako 
noosfera. 

[S.  75  –  schemat  -   4)  Industrializacja  globalna  Konsolidacja  CA/Maksimum 
nieciągłości AC

3) Stadium  rewitalizacji  duchowej  –  reaktywacja  AC/Synteza  struktur 
hierarchicznych

2) Wyłonienie  się  cywilizacji  –  stadium  hieratyczne/Dyferencjacja  pamięci 
CA/Plate into 7 strumieni hieratycznych

1) Stadium  Pierwotne:  AC=Dominujące=Cisza  sensoryczna/Minimalna  gęstość 
psychoatmosferyczna/Maksymalny przepływ informacji PSI

Historia Kosmiczna rozprawia się z zepsuciem, przemienia naturę społeczną i stanowi 
funkcję Postępu Cywilizacyjnego (Civilizational Advance) lub też szablonu CA. To właśnie 
nadejście  lub  zstąpienie  Historii  Kosmicznej  przemienia  Postęp  Cywilizacyjny  (CA)  w 
Świadomość  Kosmiczną  (CA).  Krzyżująca  się  biegunowość  AC/CA można  interpretować 
również  jako psychogenetyczną  pętlę  sprzężenia  zwrotnego.  Psychogenetyczne sprzężenie 
zwrotne  dotyczy  trwającej  nieustannie  wymiany  między  wrodzonymi  czynnikami 
biologicznymi a cały czas rozwijanymi czynnikami psychokulturowymi.

Dwie strony Mózgu Galaktycznego: Ciągłość Pierwotna/Świadomość Kosmiczna

Manitou Planetarny AC

W jodze  funkcje  AC/CA aktywują  się  poprzez  świadomy oddech  przepełniający  energią 
dialektykę tych poruszających się w przeciwnych kierunkach, symetrycznych nurtów.

Manitou Planetarny CA

Powyższe  opisy  przedstawiają  jogę  w  kontekście  AC/CA  (Ciągłości  Pierwotnej  i 
Świadomości Kosmicznej), wyrażających dwie strony umysłu galaktycznego (nazwa nadana 
galaktycznemu polu inteligencji) zapisaną holonomicznie jako noosfera.]

              Model AC/CA ustanawia mechanizm regulacyjny banku psi, koordynujący noosferę  
jako organizm nadpsychiczny (zob. Rozdział 9). Tym samym badanie i zrozumienie nurtów 
AC/CA przyspiesza rozwój ku noosferze. (Zob. Earth Ascending dla bardziej szczegółowego 
opisu).  Ów opis  naukowy funkcji  AC/CA jest  bardzo precyzyjny na  różnych  poziomach, 
nawet na tych, które Śri Aurobindo opisuje w The Life Divine.

W swojej pracy The Life Divine Śri Aurobindo określa transformację jogiczną mianem 
jogi integralnej  – jest to joga, która integruje sferę duchową i fizyczną celem osiągnięcia 
kolejnego  stadium  ewolucyjnego  –  od  ścieżki  nadpsychicznej  do  suprapsychicznej. 
Aurobindo pisze  o wykraczaniu  „poza  świadomość”  lub  „poza  umysł”.  Nadal  próbujemy 
„wyprostować” nasz umysł w taki sposób, by zrozumieć że w istocie nie ma umysłu – oto 
kierunek  w  którym  zmierzamy.  Według  Dynamics  of  Time  kolejne  stadia  ewolucji 
świadomości  prowadzą  do  hiperorganicznych  i  pod-  oraz  nadgranicznych  stanów 
świadomości. Owe wyższe stany świadomości pracują na rzecz przełamania zależności od 
jakiegokolwiek ciała  fizycznego.  Tego rodzaju stany świadomości  znajdują się  całkowicie 
poza zmysłami a nawet poza umysłem pojmowanym w taki sposób w jaki go konstruujemy. 
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„Istnieją  nie  tylko  reczywistości  fizyczne  mające  charakter  suprazmysłowy 
(pozostający  poza  zmysłami)  ale  jeśli  dowody  i  doświadczenie  w  jakimkolwiek  stopniu 
stanowią test prawdy, zatem istnieją także zmysły suprafizyczne (albo też hiperorganiczne, 
jak  nazwane  zostały  w  The  Dynamics  of  Time).  Mogą  one  służyć  nie  tylko  zdobywaniu 
wiedzy  o  rzeczywistościach  świata  materialnego  bez  pomocy  cielesnych  organów 
zmysłowych,  ale  również  umożliwiają  nam  kontakt  z  innymi  rzeczywistościami, 
suprafizycznymi  i  należącymi  do  innego  świata,  włączonych,  należy  to  powiedzieć,  w 
strukturę  świadomego  doświadczenia  zależnego  od  pewnej  zasady  odmiennej  od  gęstej 
materii, z której wydają się stworzone nasze słońca i ziemie”. The Life Divine, s. 18.

Poprzez odwołanie się do koncepcji jogi integralnej Śri Aurobindo i roli, jaką odgrywa 
ona w procesie ewolucji Ducha, Historia Kosmiczna stawia sobie za zadanie potwierdzenie 
prawdy, że na przestrzeni całej sagi historii ludzkiej co pewien czas pojawiali się mędrcy i 
wieszcze,  którzy  wykraczali  poza  kotarę  materializmu  historycznego  mając  na  celu 
przedstawienie  coraz  wyższych,  coraz  czystszych  wersji  jednolitej  wizji.  Celem jogi  jest 
rozszerzenie   twych  zdolności  w  kierunku  wypełnienia  Cyklu  Powrotu   zdefiniowanego 
poprzez  Historię  Kosmiczną.  Z  punktu  widzenia  Historii  Kosmicznej  praktyka  jogi 
rozumianej  jako nauka o  transformacji  stanowi  warunek konieczny dla  rozpoczęcia  drogi 
powrotnej. Gdy praktyka jogi stanie się czymś normalnym dla gatunku ludzkiego, wówczas 
czynności jogiczne, asany itd. staną się częścią naszego programu genetycznego. 

Rozdział 5: 
Czarodziejska percepcja całości ciała i joga

Jeśli coś stanowi jedność z samym sobą to niemalże jest tak, jakby tego czegoś w 
ogóle nie było. Owo drganie między bytem i niebytem tworzy międzywymiarowe przejście, 
które może zostać przekroczone za sprawą różnych systemów i metod poznania, do których 
należą:  joga,  medytacja,  kontemplacja,  studia i  praca.  Tego rodzaju holistyczna percepcja 
zmysłowa  musi  być  zakorzeniona  w  pewnego  rodzaju  ćwiczeniach  uwzględniających 
powłokę cielesną lub fizyczną, którą poddają dyscyplinie w taki sposób, aby percepcja całości 
ciała czarodzieja znacznie zwiększyła swą skuteczność.

Czarodziejska percepcja całości ciała przyjmuje z góry fundamentalne założenia jogi. 
Owe  fundamentalne  założenia  jogi  oparte  są,  po  pierwsze,  na  uznaniu  potrzeby 
zdyscyplinowania umysłu i  ciała w taki sposób, by dusza mogła rzeczywiście oddychać i 
otrzymywać pranę (siłę witalną). Opisywane fundamentalne założenia jogi są również oparte 
na rozwoju ciała fizycznego i subtelnego oraz dyscyplinie umysłu mającej na celu ewolucję 
oraz przywołanie pamięci o Bogu czy Źródle Boskim. 

Z  punktu  widzenia  czarodzieja  celem  jogi  jest  uczynienie  z  ciała  w  pełni 
zintegrowanej bazy i świątyni w taki sposób, by porządek wszystkich ruchów ciała stanowił 
odzwierciedlenie pierwotnego sakralnego porządku wyższego kosmosu – hieratycznego ładu 
wyższych wymiarów –  a  także  totalności  samego  w sobie  kosmosu.  Ważne,  by mieć  na 
uwadze, że natura planu fizycznego również odzwierciedla ład kosmiczny. Z punktu widzenia 
Historii Kosmicznej celem jogi jest wspomaganie zmysłowo-psychofizycznego zjednoczenia 
czarodziejskiej percepcji całości ciała. 

Historia  Kosmiczna  dotyczy  zasad  stworzenia  poprzez  etapy  rozwoju.  Objęcie 
umysłem Historii Kosmicznej stanowi klucz do zrozumienia faktu, że fenomeny psychiczne 
wyjaśniają wszystko. Świątynia to struktura wiedzy wewnętrznej i architektura, według której 
skonstruowana jest  Historia  Kosmiczna.  Choć jej  konstrukty zawsze  są  zgodne  z  wiedzą 
wewnętrzną,  zawsze  jednocześnie  masz  do  czynienia  ze  szczegółami  zewnętrznymi.  Oto 
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struktura  wewnętrzna  lub  ciało  mądrości,  którym my pozwalamy dojrzeć  i  się  przejawić 
poprzez dyscyplinę umysłu i ciała. 

Wiedza i prawa rządzące siłami zewnętrznymi mogą być potem wykorzystane w celu 
zrozumienia sił  wewnętrznych i  vice versa.  Jeśli  zrozumiesz te zasady,  osiągnąłeś władzę 
(władzę suprapsychiczną) nad tymi siłami.  Najpierw musisz jednak rozwinąć czarodziejską 
wiedzę  o  całości  ciała,  dla  której  warunkiem  koniecznym  jest  joga.  Fundamentem 
czarodziejskiej wiedzy o całości ciała jest synchronizacja psychofizyczna różnych zmysłów i 
umysłu mająca na celu wytworzenie całościowej percepcji zmysłowej. 

Drzewo  można  uznać  za  symbol  wyprostowanego  kręgosłupa.  Wyprostowany 
kręgosłup istoty ludzkiej powiązany jest z samą  naturą człowieka – człowiek chodzi i stoi na 
dwóch nogach i siedzi w taki sposób, że może utrzymywać swój kręgosłup w pozycji w pełni 
pionowej. Kot może uczynić to samo przez kilka chwil, małpa zaś może zrobić to tylko w 
pewnym stopniu, człowiek zaś może przez dłuższy czas siedzieć i stać z wyprostowanym 
kręgosłupem. Pionowa postawa wykazuje podobieństwo do drzewa.

Istota  ludzka  staje  się  symbolem  kosmicznym  formy  drzewa,  gdy  za  sprawą 
dyscypliny zostaje zmuszona do wspomnienia ładu kosmicznego. Joga w znacznym stopniu 
sprzyja  temu  procesowi.  Praktykę  jogi  można  odnaleźć  w  wielu  różnych  kulturach: 
meksykańska,  aztecka,  majańska  i  indyjska  forma  jogi  to  zaledwie  niektóre  spośród 
przykładów. Na podstawie historycznych rzeźb i figurek glinianych można z całą pewnością 
stwierdzić, że istniały różnego rodzaju praktyki, kładące nacisk na rozmaite pozycję lub asany 
przyjmowane  przez  ciało.  Tego  rodzaju  praktyki  cielesno-umysłowe  można  odnaleźć  w 
tradycji  chińskiej,  w  ramach  której  rozwinęły  się  różnorodne  systemy  od  tai  chi  po 
współczesne  formy qi  gong  i  falun  dafa,  które  kładą  nacisk  na  to,  co  możemy nazwać 
integracją psychofizyczną i rozwojem bytu pojmowanego holistycznie. 

Celem wykonywania praktyk w rodzaju jogi jest uzyskanie pewnego zakresu kontroli 
nad swoim umysłem i swoimi myślami. W tekście Falun Dafa Mistrz Zhaung podkreśla, że 
praktyk Falun Dafa nie można wykonywać gdy jest się chorym. Oznacza to, że praktyk tych 
nie  można  wykonywać,  gdy  umysł  nadal  pełen  jest  brudnych  myśli.  Jeśli  nie  masz 
doświadczeń w dziedzinie praktyk w rodzaju jogi, twój umysł może przepełnić twoje ciało 
swoim niepokojem. Nawet jeśli masz doświadczenia w dziedzinie praktyk w rodzaju jogi, 
twój umysł również czasem może przepełniać twoje ciało swoim niepokojem. 

Tym  samym  celem  jogi,  która  jest  bardzo  ściśle  powiązana  z  praktykami 
medytacyjnymi, są ukojenie i kontrola ciała, które służyć mają poddaniu umysłu pewnemu 
zakresowi  kontroli.  Na  przykład  gdy  wpadasz  na  jakiś  pomysł,  twoje  ciało  może  nagle 
poderwać się. To właśnie umysł jest siłą, która sprawia że ciało człowieka podskakuje niczym 
małpa gdy wpadnie na jakiś pomysł  albo też doświadczy jakiegoś rodzaju inspiracji.  Oto 
najprostszy,  najbardziej  zewnętrzny  poziom  potrzeby  dyscypliny  o  której  mówimy.  Na 
poziomie bardziej subtelnym staje się oczywiste, że ważna jest nie tylko kontrola umysłu, ale 
także kontrola oddechu. 

Czym bardziej  świadomie  oddech  zsynchronizowany jest  z  ciałem,  tym lepsze  są 
rezultaty. Gdy pojawiają się niepokojące myśli, oddech staje się krótszy i szybszy. Kontrola 
oddechu jest  bardzo ważna,  ponieważ podczas wdechu wchłaniamy życiodajne,  eteryczne 
odżywki prany. W nauce Prawa Czasu te „eteryczne odżywki” znane są pod nazwą plazma 
lub radion – części, z których zbudowana jest rzeczywistość. 

[s. 78 – Celem wykonywania praktyk w rodzaju jogi jest uzyskanie pewnego zakresu 
kontroli nad swoim umysłem i swoimi myślami.]

Tak  więc  poprzez  kontrolę  oddechu  zaczynasz  dostrzegać,  że  wewnątrz  ciała 
fizycznego znajduje się inne ciało – eteryczne. To ciało eteryczne jest odżywiane przez pranę 
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lub radion. W procesie oddychania tlen dostarczany jest do płuc – oto podstawa aspektu życia, 
który powiązany jest z powłoką cielesną czy też ciałem fizycznym. Prana to całkiem inny 
aspekt  oddechu.  Prana  odnosi  się  do  energii  która  istotnie  odżywia  ciało  subtelne.  Ciało 
subtelne ma swoją własną, szczególną strukturę. Jego oś centralna jest zgodna z pionową osią 
kręgosłupa. Kwestia ta po raz kolejny odnosi się do wyprostowanego kręgosłupa – nie tylko 
w  praktyce  jogicznej  i  medytacyjnej,  ale  w  istocie  przez  cały  czas.  Oto  znaczenie  jogi  
transfomacji. Zgodna z zasadami Historii Kosmicznej, joga transformacji przypomina nam o 
istnieniu Cyklu Stawania Się i Cyklu Powrotu. 

Joga uczy nas,  że ciało subtelne jest  połączone z  kręgosłupem, i  że  istnieją  różne 
centra znane jako czakry. Z psychoenergetycznego punktu widzenia czakry czakry określane 
są  jako koła,  a  wizualizuje  się  je  jako różnorodne  lotosy.  Aby aktywować  swoje  czakry, 
można wizualizować je w następujący sposób: 

1) Korzeń – Muladhara – czerwony lotos o czterech płatkach
W tym miejscu znajduje się twoja podstawowa siła witalna. Tu zmagazynowane są 

wszystkie twoje fundamentalne programy bezpieczeństwa.  
2) Tajemnica – Svadhistana – pomarańczowy lotos o sześciu płatkach
W tym miejscu znajduje się esencja twojej energii seksualnej. W momencie otwarcia 

Historii Kosmicznej, energia zmagazynowana w tej czakrze może zostać wykorzystana, by 
natchnąć życiem różne poziomy bytu.

3) Splot słoneczny – Manipura – żółty lotos o dziesięciu płatkach
To centrum otwiera cię na Kuxan Suum, eteryczne włókno które biegnie prosto do 

centrum Galaktyki i jest szczególnie istotnym naczyniem na informacje.
4) Serce – Anahata – zielony lotos o dwunastu płatkach
W tym centrum znajdują się transcendentne programy, które przemieniają instynkty 

biologicznego przetrwania w formy altruistycznego współczucia. 
5) Gardło – Visudda – niebieski lotos o szesnastu płatkach
W tym centrum skupiona jest wola komunikacji i kontaktu z innymi poprzez wzory 

informacyjnej myśli i zachowania. 
6) Trzecie oko – Adżna – lotos o dwóch płatkach w kolorze indygo
To centrum, czasami zwane okiem mądrości,  stanowi siedzibę wizji  niebiańskich i 

„drugiego wzroku”  - paranormalnej siły jasnowidzenia i poznania telepatycznego.
7) Korona – Sahasrara – Fioletowy lotos o tysiącu płatków
W tym centrum znajduje się uśpiona zdolność do całkowitego oświecenia pełnego 

kosmicznej świadomości w działaniu. 
Praktyka  Siedmiu  Lat  Misteriów  Kamienia  zakłada  aktywowanie  dwóch  nowych 

czakr. Pierwszą z nich jest czakra Korzeń Korzenia, rozciągająca się i obejmująca cały rdzeń 
ośmiościenny,  a także czakra  Korona Korony,  rozciągająca się i obejmująca całą ziemską 
noosferę.  Gdy  zarówno  na  przestrzeni  kolejnych  sześciu  tomów,  jak  i  poprzez  praktyki 
Misteriów  Kamienia  kontynuować  będziemy  opis  noosfery  i  jej  aktywacji,  zrozumiemy 
doniosłe skutki aktywacji opisywanych dwóch nowych czakr.  

Opisywane czakry lub koła energetyczne stanowią psychoaktywne generatory, które 
nieustannie obracają się i są odżywiane przez strumienie prany. W pranie, albo też oddechu 
żywotnym,  zawarte  są  różnorodne  pierwotne  plazmy  określane  jako  siedem plazm 
promienistych.  Gdy  plazmy  te  raz  zostaną  wchłonięte  wraz  z  oddechem,  mogą  zostać 
skierowane do różnych czakr, w których służą jako energetyczne paliwo psychotelepatyczne. 
Każde z siedmiu centrów odbiera jeden z rodzajów promienistej plazmy.

Te promieniste plazmy są mikrokwantowymi ładunkami elektrycznymi o szczególnej 
właściwości spinu, która nadaje im unikalną charakterystykę. Pojmowane jako całość, siedem 
plazm stanowi najbardziej  pierwotne składowe cząstki elementarne uniwersalnych struktur 
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takich jak atomy, ale również nośniki różnego rodzaju informacji. Za sprawą swej zdolności 
natychmiastowego przekazywania  informacji,  pełnią  one  także  rolę  jednostek  wiadomości 
telepatycznych.      

Na przykład  ładunek plazmowy  dali  gromadzi  się  w czakrze  korony i  odpowiada 
doświadczeniu żaru. Ładunek plazmowy seli  gromadzi się w czakrze korzenia i odpowiada 
intensywności światła wewnętrznego. Ładunek plazmowy  gamma  gromadzi się w czakrze 
trzeciego oka i odpowiada skłonnościom ku opanowaniu i wyrównywaniu ładunków żaru i 
światła. Ładunek plazmowy kali  gromadzi się w czakrze sekretnego centrum i odpowiada 
jakości  żaru  zintensyfikowanego  światła,  które  łączone  jest  także  z  energią  seksualną. 
Ładunek  plazmowy alfa  gromadzi  się  w  czakrze  gardła  i  odpowiada   podwójnie 
rozszerzonemu  ładunkowi  elektrycznemu,  który  znajduje  się  w  relacji  rezonansu 
telepatycznego z Biegunem Południowym planety. Ładunek plazmowy limi gromadzi się w 
czakrze  splotu  słonecznego  i  odpowiada  psychicznemu  ładunkowi  elektronowo-
neutronowemu, który znajduje się w relacji rezonansu telepatycznego z Biegunem Północnym 
planety. Ładunek plazmowy silio  gromadzi się w czakrze serca i odpowiada psychicznemu 
ładunkowi  elektronów,który  znajduje  się  w  relacji  rezonansu  telepatycznego  w  centrum 
Ziemi. 

[s. 80 - Opisywane czakry lub koła energetyczne stanowią psychoaktywne generatory, 
które  nieustannie obracają  się  i  są  odżywiane  przez  strumienie prany.  W pranie,  albo  też 
oddechu żywotnym, zawarte są różnorodne pierwotne plazmy określane jako siedem plazm 
promienistych.]

Dla większości ludzi proces ten ma charakter nieświadomy, ale w systemie jogicznym, 
będącym systemem wiedzy, ma on charakter fundamentalny.  Za sprawą praktyki pewnego 
rodzaju dyscypliny psychofizycznej, za sprawą uspokojenia ciała poprzez zajmowanie pozycji 
siedzącej  z  wyprostowanym kręgosłupem, poprzez wyciszenie umysłu,  rozwijane jest  oko 
wewnętrzne  i  percepcja  ciała  wewnętrznego.  Poprzez  powyższe  praktyki  można  posiąść 
zdolność do postrzegania całego ciała subtelnego. Wiedza ta była głoszona i przekazywana na 
przestrzeni wielu stuleci.  

Kluczową część jogi stanowi system wiedzy o tym, że – po raz kolejny (nie można 
tego powtarzać dostatecznie często!) – że fale mózgowe muszą zostać poddane kontroli. Fale 
mózgowe powiązane są z praną wewnątrz ciała.  Ciało, prana i fale mózgowe muszą być 
jednocześnie poddawane dyscyplinie, aby stało się możliwe ponowne zjednoczenie z Bogiem. 
Podczas procesu zmierzania do celu są jednak potrzebne rozwój i percepcja ciała eterycznego 
lub subtelnego. Są do tak zwane wtórne aspekty jogi.

Najwyższą formę jogi stanowi joga będąca nauką umysłu i ciała – postrzegająca ciało i 
umysł jako szczególną jedność i doświadczającą formę w obrębie tego czym ona jest. Czym 
jest krążenie?  Czym jest  oddech? Czym jest  fizyka ciała? Czym jest  rzeczywisty system 
wewnętrzny ciała? Co to znaczy że mamy czakry? Za sprawą zrozumienia ciała ludzkiego 
jako systemu energii poprzez zastosowanie Prawa Czasu uświadamiamy sobie, że nasze ciało 
na  wszystkich  swoich  poziomach  jest  żywym,  harmonicznym  dziełem  sztuki.  Historia 
Kosmiczna stanowi  projekcję  struktury kosmicznej  poprzez  twoje własne  ciało  i  byt.  To, 
czego doświadczamy w ramach rzeczywistości jest historią Kosmosu. 

Siedem plazm promienistych

Dali
Seli
Gamma
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Kali
Alpha
Limi
Silio

Cykl Stawania Się/Cykl Powrotu

W szerszym sensie, rezultatem Cyklu Stawania Się jest gęsta forma ciała fizycznego, 
Cykl  Powrotu oznacza natomiast  rozwijanie  ciała  eterycznego wewnątrz  ciała  fizycznego. 
Wraz z prawidłowym rozwojem ciała eterycznego, ciało fizyczne może ulec rozpadowi – 
pozostanie wówczas ciało subtelne,  które może dostąpić radości unii  z Bogiem – Boskim 
Źródłem.  Wyraża  to  rzeczywistą  trajektorię  ewolucji  i  stanowi  przyczynę,  dla  której  tak 
ważna jest dyscyplina ciała fizycznego. 

Z  punktu  widzenia  jogi  transformacji  ciało  fizyczne  odgrywa  ważną  rolę  jako 
odpowiadający  pierwszemu  stadium  rozwoju  nośnik  astralnego  lub  subtelnego  ciała 
eterycznego, które znajduje się wewnątrz. Innymi słowy, gdy ciało fizyczne i umysł poddane 
zostaną dyscyplinie, wyłaniają się jako nośniki czy też przewodniki prany (energii witalnej) 
stając  się  subtelnymi  centrami  czakr  czy też  kół  energetycznych.  W ten  sposób możemy 
dostrzec  powiązania  kół  energii  (czerwona  czakra  korzenia  o  czterech  płatkach, 
pomarańczowa tajemna czakra centrum o sześciu płatkach, żółta czakra splotu słonecznego o 
ośmiu płatkach i tak dalej) oraz to w jaki sposób owe relacje reprezentują względem siebie 
wzajemnie psychoaktywne częstotliwości ruchu kół energetycznych obracających się wokół 
tych punktów. Owe koła energetyczne przypominają subtelne punkty łączące ciało eteryczne z 
centralnym systemem nerwowym.

W ten sposób czakry zarówno centralny system nerwowy, jak i ciało subtelne. Właśnie 
dlatego niezbędne są koordynacja nieruchomego ciała w pozycji siedzącej i koordynacja fal 
mózgowych. Ciało i fale mózgowe muszą zostać wprowadzone w stan wyciszenia aby nie 
wytwarzały ani żadnych negatywnych szmerów, ani też żadnych szmerów w ogóle. W ten 
sposób prana,  oddychanie,  może  zostać  zsynchronizowana  z  ciałem.  Dlatego  właśnie  tak 
ważne jest skoordynowanie każdej asany z głębokimi wdechami i głębokimi wydechami. 

Celem jest tu w istocie zsynchronizowanie nurtów pranicznych z ciałem w różnych 
pozycjach. Pozycje ciała zsynchronizowane z nurtami pranicznymi są tym, co moglibyśmy w 
istocie  nazwać  „rekonstrukcją  szablonu  kosmicznego  pierwotnej  świątyni”.  Kiedy  tym 
samym  wszystkie  te  różnorodne  pozycje  są  przyjmowane  świadomie  w  koordynacji  z 
oddechem  odczuwamy  coraz  większą  ulgę.  Koordynacja  oddechu  z  asanami  i  praną 
uaktywnia wówczas ciało subtelne lub też subtelny system nerwowy w różnych częściach 
ciała  które w danym momencie są napinane.  W ten sposób szablony pamięci  kosmicznej 
AC/CA są ustanawiane ponownie lub przywracane wewnątrz ciała. Oto kluczowa kwestia.

Szablon  pamięci  kosmicznej  AC/CA może  zostać  uaktywniony  poprzez  każdą  z 
wymienionych praktyk jogicznych, szczególnie praktyki pranajamy, wówczas, gdy punkty, w 
których prana uaktywnia się lub też wprawia w ruch różne czakry lub koła. Gdy koła obracają 
się,  uaktywniają  podwójną  helisę  obwodów  AC/CA,  co  koordynuje  ciało  eteryczne  z 
szablonem pamięci  kosmicznej  zawiniętym  wokół  kolumny centralnej.  Proces  ten  ma  w 
istocie za zadanie ustanowienie kontaktu między dziedziną imaginacji i dziedziną zjawisk.

[s.  82  -  Za  sprawą  zrozumienia  ciała  ludzkiego  jako  systemu  energii  poprzez 
zastosowanie  Prawa  Czasu  uświadamiamy  sobie,  że  nasze  ciało  na  wszystkich  swoich 
poziomach jest żywym, harmonicznym dziełem sztuki.]
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Gdy koła obracają się a umysł jest oczyszczony, wówczas czysta prana gets spun as 
radion lub plazma w ciało eteryczne i system nerwowy w tych właśnie miejscach. Jeśli mętne 
myśli  zakłócają  przebieg  wizualizacji,  owe  mętne  myśli  przybierają  postać  rozlazłych 
ładunków elektrycznych ingerujących w proces obracania kół przez pranę. Po raz kolejny, 
kontrola  fal  mózgowych  jest  tu  najistotniejsza.  Warto  też  zauważyć,  że  gatunek  ludzki 
obdarzony jest, między innymi, bardzo subtelnym i wrażliwym systemem nerwowym oraz 
zmysłowym,   które  zdolne  są  do  nieustannie  ewoluujących  ulepszeń  estetycznych  o 
niewiarygodnej  skali.  (ever-evolving aesthetic  enhancements of extraordinary degrees). 
Opisywany system nerwowy  umożliwia nawiązanie kontaktu między ludzkim organizmem a 
subtelnymi pierwiatkami eterycznymi which connect back to the fact that that there is an 
etheric body that is being cultivated. 

Mamy zatem do czynienia z centralnym systemem nerwowym otrzymującym bodźce 
zmysłowe oraz treści plazmiczne czy też praniczne.  Owe bodźce zmysłowe czy też treści 
praniczne  skoordynowane są z  punktami,  które określamy mianem czakr.  Koła lub  płatki 
pierwszych pięciu czakr – od czakry korzenia do czakry gardła – reprezentują sobą różne 
częstotliwości.  Inaczej  wygląda  sytuacja  w  przypadku  czakr  szóstej  i  siódmej  –  korona, 
zazwyczaj  określana  jako  sahasrara  lub  lotos  o  tysiącu  płatków,  co  oznacza  wibrację  o 
niewyobrażalnie  gwałtownej  częstotliwości,  towarzyszącą  absolutnemu  wzniesieniu  duszy 
lub ducha w dziedzinę boskiej wiedzy lub boskiej świadomości. 

Innym zagadnieniem jest trzecie oko, symbolizowane przez dwa płatki symbolizujące 
dwoistość, która staje się jednością. To jest oko mądrości. Chrystus mówi o tym w Ewangelii  
według św. Mateusza: „Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało 
twoje  jasne  będzie”.  Otwarcie  oka  mądrości  symbolizuje  przezwyciężenie  dualności,  co 
oznacza rozwianie ignorancji. Za jego sprawą pozorna dualność staje się jednością, a ciało 
zostaje  przepełnione  światłem.  Każdy  rodzaj  ignorancji  ma  swoje  źródło  w  dualizmie 
rozumianym jako rozdział między jaźnią a tym co niż nie jest. 

Centra-czakry to miejsca, w których domena zjawisk i domena imaginacji  (zmysłów i 
prany)  łączą  się  w  jedność.  Dzięki  temu  powstaje  równowaga  między  tym,  co  możemy 
określić jako estetycznym, psychofizycznym rozwojem zmysłów i wewnętrznym rozwojem 
ciała  subtelnego  i  systemu  czakr.  Zgodnie  z  zasadą  Prawa  Czasu,  „zewnętrzny”  rozwój 
psychofizyczny ma swój rezultat w postaci sensory quanta, natomiast „wewnętrzny” rozwój 
ciała subtelnego ma swój rezultat w postaci telepathic quanta.

[s.  83  -  Pozycje  ciała  zsynchronizowane  z  nurtami  pranicznymi  są  tym,  co 
moglibyśmy w istocie nazwać „rekonstrukcją szablonu kosmicznego pierwotnej świątyni”.]

Gdy powyższe centra zostają skoordynowane, wówczas pojawia się kolejne stadium 
ewolucji, w którym priorytetem nie jest już powłoka cielesna, lecz dusza lub ciało eteryczne. 
Rozwój ciała eterycznego umożliwia dalszą ewolucję wiedzy, co prowadzi do uproszczenia 
struktury ciała fizycznego. Uproszczenie to prowadzi w końcu do uleczenia chorób i poprawy 
defektów genetycznych; tym samym ciało nie jest już w tak znacznym stopniu zależne od 
potrzeb związanych z planem ziemskim/materialnym. Ostatecznie struktura ciała fizycznego 
zostanie uproszczona do tego stopnia, że do przetrwania ciało potrzebować będzie jedynie 
najprostszych substancji: światła, wody i powietrza. Umożliwi to ciału eterycznemu ewolucję 
ku bardziej zaawansowanym stadiom wiedzy i bytu aż do momentu, gdy ciało fizyczne stanie 
się niepotrzebne i rozpocznie się powrót do wyższych wymiarów-sfer ewolucji.

W tym momencie podkreślenie jogi i dyscypliny jest nadzwyczaj ważne, ponieważ 
właśnie za ich sprawą realizowany jest cel duchowej ewolucji psychicznej. Gdy dysponujemy 
już jogiczną perspektywą i dyscypliną, kolejnym krokiem po osiągnięciu statujs jogina lub 
joginki jest rozwinięcie w sobie umiejętności magicznych czy też umiejętności związanych z 
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wyższym poziomem praktyk ceremonialnych, umożliwiających wpływanie na rzeczywistość. 
Opanowanie metodologii czarodzieja nie jest możliwe dopóki nie osiągnęło się maestrii w 
dziedzinie światopoglądu jogicznego, będącego ścieżką do prawdziwej nauki.

Logistyka Magii Planetarnej

Poprzez  jogę  i  czarodziejską  wiedzę  o  całości  ciała  uprawiamy Magię  Planetarną 
poprzez medium Historii Kosmicznej. Magia Planetarna jest metodą poznania, zakorzenioną 
w badaniu Historii Kosmicznej. Za sprawą syntezy i procesu Historii Kosmicznej stare formy 
zostaną zastąpione przez nowe formy metod i struktur. Wszystkie formy które istnieją dzisiaj 
stanowią rezultat kumulacji różnego rodzaju doświadczeń i myśli z przeszłości  oraz stadiów 
wzrostu, które niekoniecznie są logicznie spójne. 

 
[„Światłem ciała jest  oko. Jeśli  tedy oko twoje jest  zdrowe, całe ciało twoje jasne 

będzie” Ewangelia wg. Świętego Mateusza]

Historia  Kosmiczna stanowi holistyczny projekt systemowy,  zawierającym w sobie 
wszystkie zasady nadające projektowi charakter integralny. Geomancja jest podstawą Magii 
Planetarnej,  ponieważ  stanowi  pierwotną  metodę  harmonizowania  zmysłów  z  ciałem 
planetarnym. „Człowiek” jest tu rozumiany jako pośrednik między Niebem (tym, co ponad) i 
Ziemią (tym, co pod). Geomancja jest nauką badającą relację między Człowiekiem, Niebem i 
Ziemią. W myśl geomancji Ziemia pojmowana jest jako żywe medium, które nadaje formę 
wszystkim  stworzeniom.  Ziemia  stanowi  strefę  transformacji  kosmicznej,  która 
egzemplifikuje kolejne stadium ewolucyjne. 

Ciało  ludzkie  stanowi  podsystem  całości  systemu  –  tylko  poprzez  własne  ciało 
pojmowane jako całość  można poznać cały system.  Cały system można poznać jako wyższy 
ład  lub  rzeczywistość  psychiczną  poznawalną  bezpośrednio  za  pośrednictwem  szóstego 
zmysłu  lub umysłu;  jest  to  nadzmysłowy tryb  poznania   czy doświadczenia (jnana joga). 
Całość ciała zawiera w sobie całość planety. Musisz nauczyć się sprawiać, by twoje percepcje 
zmysłowe koegzystowały z całą planetą w taki sposób, by ciało doświadczało samego siebie 
w  relacji  z  ciałem  planetarnym.  Ciało  planetarne  posiada  również  holon,  czy  też  holon 
planetarny,  zawierającym  takie  same  czwartowymiarowe  kody  jak  indywidualny  holon 
ludzki.    

         
[s. 85 – Rysunek – „Ciało ludzkie stanowi podsystem całości systemu – tylko poprzez własne 
ciało pojmowane jako całość  można poznać cały system”.; 

Logistyka Magii planetarnej  

2 Korona Polarna – Biegun Północny, PRZESKOK z Bieguna Południowego
3 Gardło Kardynalne – Północ; Transformuj ładunek 
4 Rdzeń-Serce – Równik; Weź do serca
5 Sygnał -Splot Słoneczny – Południowe Wyjście poprzez Kuxan Suum
1 Brama-Korzeń – Rozpocznij od Bieguna Południowego po czym PRZESKOCZ na Biegun 
Północny

Biegun  Północny/Pole  Elektromagnetyczne/Pole  Biopsychiczne/Pole  Grawitacyjne/Biegun 
Południowy

Czakra Korony/Wzrok
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Czakra Gardła/Słuch
Czakra Serca/Powonienie
Czakra Splotu Słonecznego/Smak
Czakra Korzenia/Dotyk

„Cały  system można  poznać  jako  wyższy  ład  lub  rzeczywistość  psychiczną  poznawalną 
bezpośrednio  za  pośrednictwem  szóstego  zmysłu  lub  umysłu;  jest  to  nadzmysłowy  tryb 
poznania  czy doświadczenia”; „Całość ciała zawiera w sobie całość planety. Musisz nauczyć 
się sprawiać, by twoje percepcje zmysłowe koegzystowały z całą planetą w taki sposób, by 
ciało doświadczało samego siebie w relacji z ciałem planetarnym. Ciało planetarne posiada 
również holon, czy też holon planetarny, zawierającym takie same czwartowymiarowe kody 
jak indywidualny holon ludzki”.]

Holon  ludzki  jest  armaturą  lub  „szkieletem”  ciała  eterycznego.  Gdy  kod  zostaje 
rozmmieszczony na całej planecie, tworzy rodzaj struktury ikozahedralnej,  której 20 twarzy 
współgra  zarówno  z  jednostkami  liczbowymi  holonu  ludzkiego,  jak  i  chronomatycznego 
przepływu czasu opisanego w harmonicznym module składającym się z 260 jednostek (13 x 
20)  znanym  jako  Tzolkin.  Poprzez  samodostrojenie  własnego  rezonansu  do  holonu 
planetarnego,  człowiek  może  zintensyfikować  swą  wolę  nie  tylko  ku  włączeniu  się  w 
noosferę, lecz także ku osiągnięciu świadomości kosmicznej. 

Owo samodostrojenie rezonansu stanowi moment w kontinuum ewolucji planety w 
relacji do Historii Kosmicznej. Nie możesz wiedzieć tego co doświadczasz, dopóki nie wiesz 
jak doświadczasz i czym jest samo doświadczanie. To jest punkt wyjścia przy rozumieniu 
Magii  Planetarnej  i  Historii  Kosmicznej.  Aby  praktykować  odczuwanie  całym  ciałem, 
musimy zaznajomić się z poniższymi treściami: 

Kategorie holistycznego doświadczenia cielesnego: 

Psychobiologiczna – Funkcje biologiczne są w pełni zależne od tego, w jaki sposób 
nasz umysł porządkuje rzeczy. Stąd psychobiologia, ponieważ ostatecznie wszelkie przejawy 
organizacji funkcji życiowych mają swój początek w umyśle. Mechanicznie rozumiany czas 
wprowadza  zamęt  w  naszą  pschobiologię  poprzez  wprowadzanie  mylnych  psychicznych 
czynników organizujących, które później rozszerzają swoje oddziaływanie na sam w sobie 
kod genetyczny. 
          Psychogenetyczna – charakter genetyczny predysponuje nas, abyśmy doświadczali 
tego, czego doświadczamy. Należy jednak zrozumieć, że sam w sobie kod genetyczny ma 
swoje  pierwotne  źródło  w  czysto  czwartowymiarowym  rezonansie  psychicznym,  który 
później zostaje zakodowany chemicznie.  Tym samym psychogenetyka odnosi się również do 
czwartowymiarowych, wywoływanej przez telepatię poprawek „defektów” genetycznych.

Psychofizyczna   -  Fizyczny  świat  zewnętrzny  stanowi  funkcję  naszych  zmysłów. 
Natura  naszych  zmysłów  sprawia,  że  zewnętrzny  świat  jest  organizowany  w  szczególny 
sposób przez nasz umysł lub  psyche. To co postrzegamy jako świat zewnętrzny jest zatem 
uwarunkowane ograniczeniami naszych struktur zmysłowych. Tym samym  świat zewnętrzny 
stanowi  zaledwie  postrzegany obraz   porządkowany w różny sposób przez  różne  istoty i 
kategorie  istot,  zgodnie  z  tym,  w  jaki  sposób  zorganizowane  są  ich  aparaty  poznania 
zmysłowego. 

Psychosensoryczna – Dane zmysłowe są uwarunkowane przez nasz umysł. Nie tylko 
świat zewnętrzny stanowi funkcję struktury naszych organów zmysłowych, ale na percepcję 
zmysłową samą w sobie w ogromnym stopniu oddziałują stopnie i poziomy uwarunkowań 
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psychicznych. Właśnie dlatego w każdej sytuacji, w której uczestniczy kilku ludzi, każdy z 
uczestników  przedstawi inną opowieść na temat tego, co w istocie się wydarzyło. 

Psychomityczna  –  Umysł  posiada  pewne  struktury  wrodzone,  za  pomocą  których 
dokonywana  jest  synteza  rzeczywistości.  Te  wbudowane  struktury  są  czasem  nazywane 
archetypami  i  wyrażają  fundamentalne  struktury  i  zasady  formatywne.  Sama  natura 
organizacji  każdego  poszczególnego  istnienia  zakłada  istnienie  pewnego  zestawu 
wbudowanych  struktur  wrodzonych,  których  rezultatem  istnienia  będą  wzory  zachowań 
psychomitycznych, niezależnie od tego czy owe zachowania są postrzegane czy też nie. 

Psychokosmiczna – Ostateczne,  finalne doświadczenie czarodzieja,  który ucieleśnia 
Historię  Kosmiczną.   (Zobacz  Earth  Ascending,  mapa  38).  Jest  ono  psychokosmiczne, 
ponieważ  zsyntetyzowana  panorama  wszystkich  zjednoczonych  zmysłów  w  zbieżności  z 
absolutną czystością umysłu umożliwia doświadczenie całościowości umysłu kosmicznego 
jako syntetycznego wrażenia w umyśle czarodzieja. 

Jedynie czarodziej może poznać Historię Kosmiczną poprzez zharmonizowanie swych 
zmysłów z ciałem Planety. Czarodziej wykorzystuje wszystkie swe zmysły jednocześnie, co 
stanowi  podstawę  sztuki  dharmy,  zachowania  zgodnego  z  kosmiczną normą Prawa  czasu 
(zob. Kroniki Historii Kosmicznej, t. III). Musisz zrozumieć, że to co przekazujesz światu i to 
co interpretujesz jest w istocie niczym innym, jak psychogenetycznym sprzężeniem zwrotnym.  
Ppsychogenetyczne jest wszystko to czego możesz doświadczyć zgodnie z predyspozycjami 
swojego  charakteru  genetycznego.  Dopóki  nie  zrozumiesz  tej  zasady  psychogenetycznej, 
nigdy poza nią nie wykroczysz. Czarodziej za sprawą całościowego doświadczenia cielesnego 
że  wszystko,  czego  kiedykolwiek  doświadczał  stanowi  jego  psychogenetyczne  sprzężenie 
zwrotne. 

Sama już lektura i badanie Kronik Historii Kosmicznej stanowią akt Magii Planetarnej. 
Podstawową  zasadą  magii  jest  oswojenie  niższych  energii,  pasji  i  niepokoju,  a  także 
transmutacja  tych  energii  w  taki  sposób,  by  stały  się  lekiem,  czyli  czymś  korzystnym i 
zdrowym dla każdego. Za sprawą magii  planetarnej ujarzmiamy i poddajemy transmutacji 
prymitywne w aspekcie kosmicznym energie i postawy człowieka planetarnego rozumianego 
jako cały organizm. Czarodziej  zawsze dąży do utrzymania osobistej  mocy.  Moc stanowi 
boskie dziedzictwo istoty ludzkiej.  Magia planetarna w pełni zależy od wiedzy o Historii 
Kosmicznej.  Metodologia  czarodzieja  jest  fundamentem  rozwoju  magii  planetarnej.  Aby 
zmienić system przekonań i  rzucić bardziej  zaawansowane zaklęcie oparte na odmiennym 
systemie  wartości  i  wiedzy,  musimy  najpierw  zrozumieć  planetę  jako  funkcję  Historii 
Kosmicznej.

Historia Kosmiczna opiera się na autorefleksyjnej zdolności do przyjęcia wiedzy. Cały 
szablon  wiedzy  jest  Historią  Kosmiczną.  Joga  jest  częścią  Historii  Kosmicznej.  Nauka 
kosmiczna  jest  częścią  Historii  Kosmicznej.  Medytacja  jest  częścią  Historii  Kosmicznej. 
Rozumienie powiązania między wibracyjnymi częstotliwościami własnego systemu i Ziemią 
oraz porządkami słonecznym i galaktycznym stanowi część szablonu Historii  Kosmicznej. 
Szablon ten jest poznawalny poprzez noosferę, stanowiącą kolejny etap ewolucyjny jednostki 
ludzkiej przemieniony kolektywną wiedzę mentalną.
 

[s. 87 – Podstawową zasadą magii jest oswojenie niższych energii, pasji i niepokoju, a 
także transmutacja tych energii w taki sposób, by stały się lekiem, czyli czymś korzystnym i 
zdrowym dla każdego.]

Ostatecznym celem jogi i rozwoju czarodziejskiej wiedzy o całości ciała jest całkowite 
oczyszczenie  umysłu  w  taki  sposób, byś  unosił  się  na  myślowych  falach  Boga  w  jego 
nieustannej  twórczej  medytacji.  Przez  trening  umysłu  i  ciała  zaczynamy uczestniczyć  w 
naturze procesu medytacyjnego Boga. Tym samym na poziomie planetarnym wstrzykujemy 
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to przekształcone lekarstwo kosmiczne w świadomość całej rasy ludzkiej w taki sposób, że 
proces ten obejmuje pewien rodzaj pozytywnej transformacji.  Oto Magia Planetarna.

Transformacja pól zmysłowych

Żeby  móc  powrócić  do  Boga,  musisz  rozwinąć  w  sobie  moc  widzenia.   Jest  to 
możliwe  za  sprawą  ćwiczeń  psychofizycznych,  do  których  pierwszym  krokiem  jest 
identyfikacja  obwodów  zmysłowych.  Celem  jest  utrzymywanie  przejrzystości 
psychosensorycznej przez cały czas (Zob.  Earth Ascending,  mapa 15).  Musisz nauczyć się 
ujmować  poszczególne  rzeczy  oddzielnie,  obserwując  szczegóły  w  celu  ujrzenia  całości. 
Nigdy nie  możesz  stracić  szczegółów z  punktu widzenia,  ponieważ stanowią one  odbicie 
boskiej  wizji.  Musisz  być  do  tego  stopnia  zdyscyplinowany i  dostrojony do  przepływów 
wyższej informacji, aby dokładnie trafić we włącznik uaktywniający podróż noosferyczną. W 
tym celu musisz zostawić za sobą całą konwencjonalną historię. Wymagana jest przy tym 
znaczna ilość praktyki w ciszy.  Praktyka Magii Planetarnej  pociąga za sobą rozszerzanie 
obwodów zmysłowych, aby uczynić je harmonicznie koegzystującymi z planetą, oswajając 
tym samym wszystkie niższe energie, wykraczając poza system ludzkich wierzeń i ostatecznie 
przekształcając  Ziemię  w  jeden  pełen  chwały  organizm  psychosomatyczny.  Musimy  dać 
przykład tego rodzaju transformacji. 

Termin  psychofizyczny  dotyczy  nauki,  której  obiektem  jest  badanie  natury 
doświadczenia zmysłowego.  Jest to także metoda lub system poznania niedualności, którego 
poznanie wymaga dyscypliny umysłu i ciała.  Perspektywa planetofizyczna jest perspektywą 
w  znacznym  stopniu  wzmocnioną  –  percepcją  czarodzieja  planetarnego.  Pojęcie 
planetofizyczny  dotyczy strumienia  formatywnego  myśli  planetarnej  –  lub  też  wszystkich 
proroctw  postrzeganych  z  planetarnego  punktu  widzenia.   Z  psychofizycznego  punktu 
widzenia wszystko we Wszechświecie ma ze swej natury charakter estetyczny, co stanowi 
potwierdzenie funkcji T(E)=Sztuka  jako ogólnej zasady. Tym samym sfera planetofizyczna 
stanowi naturę pojedynczej percepcji noosferycznej, postrzegającej planetę jako pojedyncze 
dzieło sztuki. 

Wrodzona harmonia jest  percepcją estetyczną Wszechświata,  która z  kolei  stanowi 
funkcję  percepcji  harmonicznej  z  punktu  widzenia  psychofizycznego.  Rozwijanie 
perspektywy  psychofizycznej  (nieustanne  postrzeganie  całości)  jest  fundamentalne  dla 
postrzegania Historii Kosmicznej. Aby istotnie rozwinąć w sobie dyscyplinę, należy dostrzec 
siebie w pustej przestrzeni odległej od jakichkolwiek wpływów modelu 12:60. Wraz z tym 
doświadczeniem  zdobędziesz  aparat  percepcyjny  umożliwiający  postrzeganie  rzeczy  z 
perspektywy oka tronu. Gdy postrzegasz coś jako kompletną całość, wówczas rzeczy które 
widzisz przekraczają same siebie. Dzieje się tak, ponieważ widzisz to, co jest, i to, co nie jest, 
zatem  obiekt  nie  ma  żadnego  wyboru  poza  wykroczeniem  poza  samego  siebie.  Jeśli 
koncentrujesz się na czymś wystarczająco długo, wówczas obiekt ten podlega transformacji i 
znika. 

Kwestia dotyczy tego, że kiedy postrzegamy całokształt życia w sposób harmoniczny, 
wówczas doświadczenie ludzkie przekracza ograniczenia zmysłów. Jeśli umiesz odczytywać i 
pojmować znaki, wówczas wykraczasz poza znaki. Za sprawą rozwoju percepcji czarodzieja i 
praktyki jogi celem Historii Kosmicznej jest osiągnięcie transcendencji bez opuszczania ciała. 
W tym miejscu przedstawiamy ci jedynie możliwość osiągnięcia nadzwyczajnie rozszerzonej 
percepcji.  W tomie VI zostaną opisane konkretne ćwiczenia.

[S. 89 – schemat
Opanowanie Systemów Energetycznych – pięć komórek czasowych
Komórka czasowa 1: wkład/formuj
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Komórka czasowa 2: magazyn/pamiętaj
Komórka czasowa 3: proces/formułuj
Komórka czasowa 4: wydajność/wyrażaj
Komórka czasowa 5: matryca/samoreguluj
 
Według  kodów  opanowania  czasów  twój  system  energetyczny  stanowi  trwały  proces 
składający  się  z  pięciu  części,  określanych  jako  wkład,  magazyn,  proces,  wydajność  i 
matryca. ]

Opanowywanie systemów energetycznych

Niezależnie od tego na co skierowana jest urzeczywistniona siła Historii Kosmicznej, 
bez  wątpienia  będzie  miała  efekt  transformacyjny.  Zastosowanie  Historii  Kosmicznej 
skutkuje  zaistnieniem światowej  jogi  transformacyjnej  i  magii  planetarnej.  Zanim jednak 
będziesz mógł zająć się światową jogą transformacyjną i magią planetarną, będziesz musiał 
najpierw opanować własny system energetyczny poprzez zsynchronizowanie własnego ciała 
fizycznego,  ciała  eterycznego i  holonu w sposób systematyczny,  zgodny z kodami  Prawa 
Czasu.  Ponieważ  Prawo  Czasu  jest  świeżym  czy  też  nowym  objawieniem,  poprzez 
synchronizację swojego systemu energetycznego zgodnie z jego kodami, możesz być pewien, 
że wkroczyłeś na nową ścieżkę – taką, która niewątpliwie stanowi wyraz Historii Kosmicznej. 

Według kodów opanowania czasów twój system energetyczny stanowi trwały proces 
składający  się  z  pięciu  części,  określanych  jako  Wkład,  Magazyn,  Proces,  Wydajność  i 
Matryca. Proces ten rozpoczyna się od wnoszenia pewnego wkładu energetycznego, choćby i 
tak  prostego  jak  świadome  oddychanie  lub  ćwiczenia  pranajamy.  Po  dokonaniu  wdechu, 
prana lub plazma jest świadomie magazynowana i równoważona poprzez włókna eteryczne 
jedynie  w celu  transformacji  (przetworzenia)  poprzez  akt  tak  prosty,  jak  skoncentrowany 
wydech , wyrażający transmutację negatywnej energii. Ta przetransformowana energia jest 
następnie  świadomie  wyrażana  (wydawana)  poprzez  najprostsze  przejawy  koordynacji 
cielesnej,  albo  też  w  postaci  ekspresji  artystycznej  aż  do  momentu,  gdy doświadczy się 
uczestnictwa  w  większej  matrycy,  w  ramach  której  energia  staje  się  częścią  żywej 
rzeczywistości. 

Aby  opanować  system  energetyczny  należy  rozwinąć  wrażliwość  systemu 
psychosensorycznego tak, aby móc postrzegać zarówno to co jest widoczne, jak i to, co nie 
jest widoczne. Aby zrozumieć Historię Kosmiczną w sposób przejrzysty, należy równocześnie 
praktykować  zespół  systemów  dyscyplin   przedstawionych  w  zarysie  w  siedmiu  tomach 
Kronik Historii Kosmicznej. Aby w każdej osobie, miejscu i rzeczy dostrzec odbicie Historii 
Kosmicznej  musisz  wykroczyć  poza  różnego  rodzaju  reakcje  będące  rezultatem 
uwarunkowań. 

[s. 90 - Zanim jednak będziesz mógł zająć się światową jogą transformacyjną i magią 
planetarną,  będziesz  musiał  najpierw  opanować  własny  system  energetyczny  poprzez 
zsynchronizowanie  własnego  ciała  fizycznego,  ciała  eterycznego  i  holonu  w  sposób 
systematyczny, zgodny z kodami Prawa Czasu.]

Poprzez  narzędzie,  jakim  jest  ciało  fizyczne  możliwe  jest  zrozumienie  Historii 
Kosmicznej – w proces ten trzeba jednak zaangażować wszystkie aspekty ciała. Faktycznie, 
zakres  Historii  Kosmicznej  jest  na  tyle  szeroki,  że  wymaga  360-stopniowego  punktu 
widzenia.  Przydatnym  może  tu  być  stworzenie  swoistej  bańki  lub  też  tarczy  aurycznej, 
mającej za zadanie ustanowienie pola wrażliwości na wszystkie przychodzące dane zmysłowe 
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i  paranormalne,  pełniącej  także  rolę  tarczy  ochronnej  mającej  na  celu  zapanowanie  nad 
predyspozycjami zdolności mikrokosmicznych. W tym celu należy otoczyć się czerwonym 
aktywującym lub zielonym harmonizującym jajem energetycznym i dokonać 360-stopniowej 
wizji,  zawsze  widząc  wszystko  całym  swoim  ciałem.  Tym,  czego  istotnie  wymaga 
wizualizacja  jest  rozwój  dogłębnej  wrażliwości  na  każdy aspekt  swojego otoczenia.  Jeśli 
pozostaniesz w stanie wytężonej uwagi dostrzegając każdy niuans sensoryczny dokonujący 
się z chwili na chwilę, nagle zaczniesz się czuć jak gdybyś miał oczy z tyłu głowy. To nie jest 
tak  łatwe  jak  może  się  wydawać  ponieważ  skłonność  do  przesądów  psychicznych  jest 
nadzwyczaj głęboko zakorzeniona w większości ludzkich umysłów – a przesądy mentalne 
stanowią największą przeszkodę dla rozwinięcia się świadomości 360-stopniowej. 

Za  sprawą  jogi,  medytacji  i  wizualizacji  powoli  pojawia  się  dźnanasattva.  
Dźnanasattva  odnosi  się  do  wewnętrznej  wiedzy  cielesnej,  która  zajmuje  miejsce  starej 
osobowości, która musiała rozwinąć się by przetrwanie w świecie stało się możliwe. Powoli 
pozbywasz się tego zbędnego balastu. Przezwyciężenie mechanistycznych wzorów stanowi 
esencję szkolenia czarodzieja. Czym większy jest twój wysiłek, tym szybciej stare wzory czy 
przyzwyczajenia,  będące  rezultatem  rozmaitych  uwarunkowań  zostaną  wykorzenione  i 
przezwyciężone.  Najlepszym  sposobem,  by  przezwyciężyć  stare  wzory  jest  nieustanny 
wysiłek zgodny z nowymi drogami i wzorami mający na celu wybudowanie Nowej Świątyni. 
Celem jest tu osiągnięcie doskonałego umysłu i bycia, które otrzymuje i wykorzystuje pełnię 
struktury i ciała Historii Kosmicznej. W ten sposób Historia Kosmiczna stanowi rewolucję 
wewnętrzną polegającą na rozwoju zdolności widzenia. 

Gdy nauczysz się kontrolować swoje myśli, ważne stanie się zrozumienie wszystkiego 
tego, co zawiera się w strukturze obrazów świata. Różne zmysły tworzą różnorodne obrazy 
mentalne.  Bardzo  ważne,  by  zrozumieć,  w  jaki  sposób  różne  obrazy  świata  zostają 
zdegradowane do rangi stereotypów, stając się frazesami i banałami. W jaki sposób możemy 
stworzyć  nowy  obraz  świata?  Widzimy  tu  różnicę  między  wiedzą  będącą  rezultatem 
rozmaitych uwarunkowań a świeżymi percepcjami zmysłowymi. Gdy uwarunkowany wzór 
zostanie zakodowany w umyśle, wiele doznań odrzucanych będzie w sposób automatyczny; 
te  zaś  doznania,  które  będą  przyjmowane,  zostaną  przepuszczone  przez  filtr  umysłu 
konceptualnego, podporządkowującego się pewnej określonej wizji rzeczywistości. Co zatem 
jest rzeczywiste?   

[s. 91 - Gdy uwarunkowany wzór zostanie zakodowany w umyśle, wiele doznań odrzucanych 
będzie  w  sposób  automatyczny;  te  zaś  doznania,  które  będą  przyjmowane,  zostaną 
przepuszczone  przez  filtr  umysłu  konceptualnego,  podporządkowującego  się  pewnej 
określonej wizji rzeczywistości. Co zatem jest rzeczywiste?]

Kosmoza

Kosmoza jest nowym terminem. Wiemy, że w procesie osmozy pewna ciecz lub inna 
substancja  przesiąka  przez  półprzepuszczalną  membranę.   Z  drugiej  strony tej  membrany 
ciecz  przybiera  postać  bardziej  skoncentrowaną,  która  wtedy cofa  się  i  wyrównuje  się  z 
drugiej  strony. Przykładem mogą być rośliny,  które pobierają wodę poprzez osmozę. Gdy 
woda wsiąka w ziemię, wówczas półprzepuszczalne membrany komórek pobierają ją przez 
osmozę. To samo dotyczy niektórych komórek naszego ciała (na przykład nabłonka żołądka 
czy niektórych  organów trawiennych),  w których  niektóre  fluidy  przenikają  przez  ściany 
komórek.

Analogicznie  do  osmozy,  kosmoza  oznacza  sposób  w  jaki  ludzki  organizm 
psychobiologiczny pobiera energię kosmiczną, pranę czyli plazmę radionowią, wchłaniając ją 
w system ciała (w tym także ciało eteryczne), i rekonstytuuje ją w skoncentrowanych formach 
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zanim wydzieli ją z powrotem, poprzez granice ciała, aby stworzyć to, co można określić jako 
„lżejszą  aurę”.  To  właśnie  za  sprawą  kosmozy  możliwa  jest  troska  o  powłokę  cielesną. 
Wszystko czego faktycznie potrzebujemy dokonuje się za sprawą procesu kosmozy. 

Kosmoza jest nowym słowem, ale nie nowym procesem. Systemy jogiczne zawsze 
opisują pranę,  która wkracza do ciała,  ale  na drodze ścieżki  ewolucyjnej  albo też ścieżki 
ewolucji duchowej pobieranie prany lub plazmy nie odbywa się jedynie poprzez nos i gardło, 
lecz przez całe ciało. Poprzez nasze ciało nieustannie odżywiamy się energiami kosmicznymi 
i  formami  plazmy.  Tym  samym  poprzez  wyrównywanie  i  tworzenie  wyższego  poziomu 
biohomeostazy pojawia się stabilizacja funkcji biologicznych, dzięki której możemy poddać 
kontroli  swój  oddech,  pobieranie  plazmy  przez  fizyczną  powłokę  cielesną  w  celu 
wprowadzenia energii kosmicznej do systemu. 

[s. 92 - ...kosmoza oznacza sposób w jaki ludzki organizm psychobiologiczny pobiera 
energię kosmiczną...]

Ta energia kosmiczna dociera bezpośrednio do czakr, rekonstytuuje, po czym wkracza 
do  eterycznego  systemu  nerwowego  zanim  ponownie  przeniknie  przez  fizyczne  ściany 
komórek do bezpośredniego otoczenia biopsychicznego (tworząc to, co zazwyczaj określamy 
jako aurę).  Owa „przywrócona” (zrekonstytuowana) plazma staje się rodzajem baterii albo 
też systemu energetycznego ciała.  Poprzez wzmocnienie aury (pola elektromagnetycznego 
powłoki  cielesnej)  przywrócona  plazma  również  zaczyna  w  sposób  subtelny  przeobrażać 
środowisko  lub  biosferę.  Opisywany  proces  kosmozy  stanowi  w  największym  stopniu 
fundamentalny początek nauki o strukturze radiosonicznej. 

W ten właśnie sposób kosmoza powiązana jest  ze wszystkimi klasycznymi systemami 
jogi  które  wymieniliśmy,  a  także  z  jej  bardziej  zaawansowanymi  interpretacjami,  które 
usiłujemy poznać w procesie naszej ewolucji.  Oto kierunek nowych organów zmysłowych 
ciała eterycznego, które ewoluują ku stadium noosfery jako kolektywne pole morfogeniczne 
gatunku ludzkiego, ustanawiając pole mentalne jako wyczuwalny mechanizm planetarny. W 
toku tego procesu każda  istota  ludzka funkcjonuje niczym swego rodzaju psychofizyczna 
komórka nerwowa noosfery. 

[s. 93 – tabelka – Ukryta Rzeczywistość: Kosmiczny umysł uniwersalny jest dostępny 
dla tych, których Bóg wybrał na swych posłańców. Kosmiczny umysł uniwersalny stanowi 
zbiornik  Wyraźnych Zapisów, w których zarejestrowane zosaje wszystko, co głęboko ukryte 
na niebie i ziemi. Ukryta rzeczywistość znana jedynie Bogu ukazywana jest na mocy boskiej 
łaski tym wszystkim, których Bóg wybrał – jednakże tylko w takim wymiarze,  który jest 
konieczny dla podniesienia ludzkości na kolejny poziom ewolucyjny. Tym, co musi zostać 
wyjaśnione  w  momencie  nadejścia  noosfery,  jest  pierwiastek  myślący  świadomości 
uniwersalnej. 

        Od tego wyjaśnienia zależy zrozumienie natury ego w relacji z duszą świata, której 
odbicie stanowi dusza „indywidualna”. Aby zrozumieć pierwiastek myślący w uniwersalnym 
umyśle  kosmicznym  w  taki  sposób,  w  jaki  jest  on  doświadczany  przez  człowieka 
planetarnego w momencie zamknięcia cyklu  i nadejścia noosfery, należy zrozumieć zasadę 
intencjonalności  i  nieintencjonalności  w   ramach  wyrażania  mądrości.  Posłuży  to  za 
oddzielny temat, opisywany szerzej w tomach IV i V. 

„Chwalmy Boga i  niech pokój będzie z tymi sługami,  których wybrał On na swych 
posłańców” 27:29

 „...Czy mogąistnieć jakiekolwiek boskie siły oprócz Boga? Jakże rzadko masz to na 
uwadze” 27:59

„Przyznaj, nikt w Niebiosach ani na Ziemi nie zna ukrytej rzeczywistości wszystkiego 
co istnieje. Nikt nie zna jej, wyłączając Boga” 27:65
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„Nic w Niebiosach ani na Ziemi nie jest ukryte na tyle głęboko, aby nie zostało zapisane 
w Jego wyraźnym zapisie” 27:75.]

W tym momencie możesz rozpocząć swój świadomy udział  w procesie  kosmozy za 
sprawą  przyswajania,  syntetyzowania  i  transformowania  energii  kosmicznejpotrzebnej  dla 
twojego własnego funkcjonowania. W toku świadomego procesu kosmozy zyskujesz status 
kosmiczny,  podczas  gdy jednostka  komórkowa  twojego  ciała  przechodzi  do  historii.  Nie 
należy zapominać, że wiedza ta stanowi boskie objawienie mające na celu dostąpienie boskiej 
jedności za sprawą nauczenia się życia poprzez kosmozę. 

Oznacza  to,  że  stajesz  się  istotą  kosmotyczną,  która  żyje  za  sprawą łaski  boskiej  i 
ostatecznie powracasz do stanu w którym Bóg udziela Ci możliwości i zdolności do coraz 
głębszego poznania ukrytej wiedzy zawartej wszędzie w naturze. Jednakże wiedza ta może 
zostać zgłębiona jedynie za sprawą łaski bożej i rozwoju tych wyższych eterycznych organów 
zmysłowych przyjmujących wyższą koordynację systemów wiedzy.  Te systemy wiedzy są 
określane w Historii Kosmicznej jako „systemy całościowe”. 

Rozdział 6:
Geneza i znaczenie życia – czym jest Nauka Kosmiczna

Nauka  Kosmiczna  jest  badaniem  składników  kosmosu,  którego  dzieje,  geneza  i 
przebieg ewolucji opisane są przez Historię Kosmiczną. Nauka Kosmiczna opisuje prawa i 
zasady  na  mocy  których  pojawiają  się  owe  różnorodne  czynniki,  definiuje  składniki 
konstytutywne i podejmuje fundamentalne zagadnienia związane z kosmosem takie jak: jaki 
charakter mają podstawowe jednostki energii? Jaką funkcję pełni elektryczność plazmowa i 
kosmiczna?  Czym  są  gwiazdy  i  jak  powstają?  W  jaki  sposób  powiązani  jesteśmy  z 
gwiazdami?   Czym  jest  życie?  Czym  jest  umysł?  Nauka  Kosmiczna  jest  zarówno 
uzupełnieniem współczesnych nauk fizycznych, jak i  ich podstawą,  jednak tylko w takim 
zakresie,  w  jakim  struktury  psychiczne  pozostają  w  zgodności  z  wszechjednoczącymi 
zasadami  ładu  hierarchicznego.  Początkiem  i  końcem  tej  zasady  jest  umysł  Boga  – 
wszechobecny i bliski na wyciągnięcie ręki. 

[s. 95 – schemat 

VELATROPA

„Strefa kwarantanny wolnej woli
Osiowe  centrum aktywności  eksperymentalnej;  gwiazda  V.24.  Sektor  24,  kluczowe  ciało 
planetarne, skupienie ostatniej fazy eksperymentu – przejście od człowieka do nadczłowieka, 
V.24.3.

585 milionów mil
V.24 93 miliony mil
Obwód orbity
V.24.3=186 milionów mil  = 100 x  prędkość światła na sekundę.

„Halo! Halo! Ziemianinie! Czy stałeś się już całością?” 

PULSAR VELA:
Obwód
6000 lat świetlnych

83



[dystans  dzielący   go  od  V.24,  V.24.3  jest  NIEMOŻLIWY DO  PRZEDSTAWIENIA W 
SKALI.

Prypis:  Galaktyka  Drogi  Mlecznej  stanowi  jedną  z  ponad  100  milionów  Galaktyk  w 
doświadczalnym Wszechświecie.]

   Pozostaje faktem, że jesteś Wszechświatem, a galaktyki składające się na Wszechświat 
są utkane z tych samych procesów i materiałów, co podlegające ewolucji komórki twojego 
ciała. Galaktyka jest zatem podstawą rozważań przy badaniu Historii Kosmicznej –  jednak 
galaktyka  rozumiana  jako  pierwiastek  projektu  formacyjnego  świadomości  uniwersalnej. 
Każda prawdziwa refleksja  naukowa musi  rozpocząć się  od założenia,  że istnieje  pewien 
precyzyjny projekt stojący za wszelkim stworzeniem, a tym samym za stworzeniem tym musi 
stać pewna inteligencja. Jeśli istnieje dokładnie obmyślony projekt, w ramach którego nic nie 
jest przypadkowe, zatem musi istnieć Najwyższa Inteligencja, która go koordynuje – ową 
Najwyższą  Inteligencję  przyjęło  się  nazywać  Bogiem,  Allahem  albo  po  prostu  Twórcą. 
Prawdziwa nauka musi brać te czynniki pod uwagę. 

Badając  Historię  Kosmiczną  musimy  zadać  sobie  pytanie:  kto  bada?  Czym  jest 
świadomość? Jak można coś badać i twierdzić przy tym, że świadomość nie istnieje? Nauka 
bada strukturę i naturę Wszechświata. Wnioskując właściwie można zrozumieć w jaki sposób 
materia  powstaje  w świecie  form –  gdy zrozumie  się  to,  można  nauczyć  się  jak  można 
sprawić, by rzeczy znikały nie niszcząc ich przy tym. Jeśli opanuje się prawa magicznego 
pojawiania się, wówczas „od-twarzanie” jest łatwe. Nauka Kosmiczna pokazuje nam w jaki 
sposób dochodzi do aktu stworzenia i uzmysławia nam jego nieodłączne powiązanie z istotą 
ludzką. 

Kartezjusz nie mógł odnaleźć miejsca, w którym znajduje się dusza. Powiedział, że nie 
umie odnaleźć duszy w ramach ludzkiej anatomii, zatem ona nie może istnieć. Wiernadski 
postawił tę kwestię inaczej – uznał, że świadomość jest pewną jakością niefizyczną, która 
może  oddziaływać  na  materię.  Większość  ludzi  próbuje  definiować  świadomość  w 
kategoriach fizycznych – wszyscy oni jednak mylą umysł z mózgiem. Mózg stanowi miejsce, 
w którym pojawiają się dane obliczeniowe dotyczące treści informacyjnych i doznaniowych. 
Ale czy mózg jest umysłem? Jeśli, doprawdy, umysł jest czymś znacznie więcej niż mózg, 
mózg  natomiast  jest  zaledwie  małym  domowym  urządzeniem  mentalnym,  gdzie  zatem 
możemy ulokować umysł, jeśli nie w bezkresnych przestrzeniach całego Wszechświata?

Jedynym  sposobem  za  sprawą  którego  może  pojawić  się  prawdziwa  nauka  jest 
praktyka  jogi.  Większość  uczonych  nie  zna  jednak  swojego  umysłu.  Jak  można  zaufać 
uczonemu, który dezawuuje własny umysł? Albo też uczonemu, który twierdzi, że umysł nie 
istnieje bądź jest nieważny? Prawdziwa Nauka może być oparta jedynie na jodze rozumianej 
jako kontrola  nad falami  mózgowymi czy wzorami  psychicznymi.  Nauka Kosmiczna jest 
poznaniem rzeczywistości  kosmicznej  z  punktu  widzenia  Historii  Kosmicznej.  Zachodnia 
nauka nie bierze pod uwagę istnienia żadnej wyższej inteligencji za wyjątkiem inteligencji 
ludzkiej  –  nauka  o  istotach  pozaziemskich  w  najlepszym  razie  określana  jest  jako 
spekulatywne  zjawisko  graniczne.  Historia  Kosmiczna  jest  aspektem  i  odpowiednikiem 
Historii  Kosmicznej  –  ale  Historia  Kosmiczna  stanowi  rodzaj  dużego  parasola  (big 
umbrella). 

[s. 96 - Nauka Kosmiczna pokazuje nam w jaki sposób dochodzi do aktu stworzenia i 
uzmysławia nam jego nieodłączne powiązanie z istotą ludzką. ]

[Tabela,   s. 97 – Zgodnie z Nauką Kosmiczną, właśnie zbliżamy się do końca fazy 
czysto ludzkiej, która zakończy się 21 grudnia 2012 roku. Według Nauki Kosmicznej, nowa 
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faza zainicjowana została  7  marca 1970 roku  (Rytmiczna Gwiazda).  Rok 1970 od 2013 
dzielą 42 lata. Daty te są skutkiem faktu, że właśnie tyle czasu potrzebne jest od momentu 
ujrzenia całej Ziemi z kosmosu do momentu włączenia trzeciowymiarowych istot w noosferę. 
Był  to  sygnał  dla  nowego  człowieka  planetarnego,  zdefinionawego  jako  hybrydowa 
sekwencja biomutacyjna występująca między rokiem 1970 a 2012. Człowiek planetarny jest 
hybrydą,  ponieważ w okresie  tym jego istnienie  podlega  kształtowaniu  przez  technologię 
transnarodową lub planetarną. Telewizja była pierwszą transnarodową siecią technologiczną, 
Internet – drugą. Za ich pośrednictwem została przygotowana hybryda.

Celem powstania sieci hybrydalnych było doświadczenie rzeczywistości  organizmu 
planetarnego zjednoczonego przez elektroniczny system nerwowy. Całą przyczyną zaistnienia 
technologii jest doświadczenie rzeczywistości egzystencji w ramach organizmu planetarnego, 
nadal jednak w znacznym stopniu nieświadomej i uzależnionej od konkretnych sekciarskich i 
zaściankowych wzorców zachowania, aż do momentu, gdy musi pojawić się zakrojona na 
masową skalę przemiana krytyczna, która zmusi ten byt do uświadomienia sobie, że nie jest 
telewizją czy Internetem, a bytem planetarnym. Technologia stanowi przyczynę, dla której 
organizm ludzki został włączony w pewną sieć; stało się tak jedynie dlatego, żeby ludzkość 
uświadomiła sobie,  że w istocie stanowi jeden organizm planetarny – nie ze względu na 
technologię, lecz na swą przyrodzoną naturę i cel któremu służy. 

Uświadomienie sobie powyższych treści jest niezbędne, by ludzie mogli wkroczyć w 
kolejną fazę trajektorii ewolucyjnej, którą możne określić jako faza nadludzka, albo też faza 
człowieka nadpsychicznego. W fazie tej  istota ludzka wkracza w świadomość prawdziwie 
kosmiczną. Czym jednak w istocie jest istota ludzka? Kim jest człowiek kosmiczny? Z punktu 
widzenia  Nauki  Kosmicznej  człowiek  kosmiczny  jest,  przede  wszystkim,  rodzajem 
plazmowego  systemu  energetycznego  zawierającego  w  sobie  fizyczne,  genetyczne  ciało 
składające  się  ze  skóry i  krwi.  Ciało  to  jest  niczym insulacja dla wewnętrznego systemu 
generującego, który zasadniczo ma charakter czwartowymiarowy, ale ma trzeciowymiarowe 
wypustki gruczołowe – w tym szyszynkę, tarczycę, serce, splot słoneczny, wątrobę, śledzionę, 
organy płciowe i mózg. Opisywane generatory posiadają zatem swoje korelaty na poziomie 
fizycznym, nikt nigdy jednak nie odnalazł tych generatorów czy czakr w procesie sekcji ciała 
ludzkiego  –  są  one  częścią  ciała  czwartowymiarowego  znajdującego  się  wewnątrz  istoty 
trzeciowymiarowej.]   
  

Kryterium nauki kosmicznej

Gdy prowadzi się studia nad Nauką Kosmiczną,  dobrze jest  mieć pod ręką  Święty  
Koran  – ostateczną, definitywną wypowiedź Boga udzieloną w tym cyklu – i jednocześnie 
pamiętać o Prawie Czasu. Historia Kosmiczna, ze względu na swój zakres tematyczny i formę 
przekazu,  może i musi stać się podstawą całkiem nowej krytyki cywilizacji świata.  Wraz z 
coraz pełniejszym otwieraniem się na zasady Nauki Kosmicznej można stosować również 
Doktrynę  Tajemną  Madame  Bławatskiej,  która  stanie  się  trzecim,  obok  Kronik  Historii  
Kosmicznej i Koranu kryterium oceniania, umożliwiającym umieszczenie Nauki Kosmicznej 
w znaczącym i bezpośrednim kontekście. Jest to nadzwyczaj istotne z uwagi na dominujący 
obecnie światowy system przekonań, zakładający rozdział  „kościoła” i  „państwa”, którego 
rezultatem jest schizofreniczny rozłam w zbiorowej psyche. Rozdzielenie to tworzy poważne 
problemy  społeczne,  pogłębiane  jeszcze  przez  chytrą  kontrolę  nad  ludzkimi  umysłami 
roztaczaną  za  pośrednictwem kalendarza  lunarnego.  Dzieje  się  tak,  ponieważ  opisywany 
podział  ma  za  zadanie  zamaskowanie  głębszego  podziału  –  podziału  między  duchem 
(symbolizowanym przez kościół) i materią (symbolizowaną przez państwo). 

Rzeczywista  Nauka  Kosmiczna  nie  wprowadza  podziału  między  sferą 
fizyczną/biologiczną  i  duchową.  Koran  jest  dla  religii  babilońskiej  tym,  czym  Nauka 
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Kosmiczna  dla  nauki  12:60  –  a  także  tym,  czym  Historia  Kosmiczna  jest  dla  historii 
babilońskiej.  Religia  babilońska  stanowi  system,  w  którym  duchowa  kasta  kapłanów 
oddzielona jest  od ludzi  świeckich.  Gdy wybieraliśmy  Koran  jako kyterium oceny Nauki 
Kosmicznej, chcieliśmy zastosować go jedynie jako tekst wyrażający uniwersalny, istniejący 
od zawsze islam, którego nie należy mylić z islamem historycznym. Podobnie jak i wszystkie 
pozostałe religie, islam historyczny stanowi zdegenerowaną wersję szablonu pierwotnego, lub 
raczej akt porzucenia pierwotnego źródła na recz innego rodzaju standardów, ze swej natury 
względnych i dyskusyjnych. 

Buddyzm stanowi religię babilońską w takim stopniu, w jakim posiada on oddzielną 
klasę społeczną kapłanów. Religia babilońska to religia kapłanów, w której kasta duchowa 
zostaje  oddzielona  od  ludzi  świeckich.  Podstawowa  teoria  babilońska  opiera  się  na 
oddzieleniu  życia  od  duchowości.  Nie  można  uciec  od  duchowości  czy  sansary.  Musisz 
uświadomić sobie sansarycznie uwarunkowany charakter swojej egzystencji. Nie ma przed 
tym ucieczki. Gdy uda ci się tego dokonać, możesz wycofywać się ze świata na pewien czas, 
w celu uzyskania pewnych wglądów dotyczących możliwości wykroczenia poza wyższą jaźń. 
Z natury zamknięcia cyklu wynika jednak to, że niezależnie od tego czy jesteś zamknięty w 
klasztorze,  nie możesz uciec przed planetarnym polem umysłu. Przekonanie o możliwości 
ucieczki  przed światem i  zamknięcia  się  w klasztorze stanowi w istocie  uchylenie się od 
odpowiedzialności,  które  w  żadnym  stopniu  nie  sprzyja  ewolucji  planetarnego  pola 
psychicznego.
 
[s.  98  -  Rzeczywista  Nauka  Kosmiczna  nie  wprowadza  podziału  między  sferą 
fizyczną/biologiczną i duchową.]

Nauka islamska, która rozwinęła się w średniowieczu, brała pod uwagę czynnik Boga 
jako najwyższej inteligencji, dzięki czemu mogła wznieść się na wysoki poziom.Gdy Zachód 
zawłaszczył dziedzictwo nauki islamskiej, usunął Boga z centrum rozważań  i zignorował 
rozważania o naturze wiedzy i świadomości, nazywając je „metafizyką”i zwracając uwagę 
jedynie  na  plan  materialistyczny/fizyczny.  Według  Koranu,  Ziemia  i  Nieba  nie  zostały 
stworzone  dla  zartu  czy  zabawy,  lecz  wszystko,  co  istnieje,  wypełnia  określone  zadanie. 
Naturalna rzeczywistość uniwersalna posiada określone znaczenie, i właśnie odkrycie tego 
znaczenia powinno być najwyższym celem wszystkich poszukiwań i badań prawdiwej nauki. 
Bóg stworzył rzeczywisość, dlaczego zatem mielibyśmy potrzebować czegokolwiek więcej? 
Bóg jest autorem rzeczywistości – jak możemy przeczytać w  Koranie,  wszystko, co musi 
uczynić Bóg by cokolwiek zaistniało, to powiedzieć „Niech się stanie!”. Jak się to ma do 
kosmologii współczesnej? To, by pominąć Boga jako autora każdej struktury kosmicznej, leży 
w interesie ego każdego z naukowców, ponieważ pozwala im to zakładać instytuty badawcze, 
prowadzić  w  nieskończoność  spory  teoretyczne  i  otrzymywać  za  to  wypłaty.  Wszystkie 
powyższe kwestie są interesujące.  

To, co określamy jako naukę Zachodu jest u swych podstaw nauką chrześcijańską, 
albo też nauką,  którą od XVI wieku rozwijała  chrześcijańska cywilizacja  Europy.  Należy 
jednak zaznaczyć, że gdyby nie nauka islamska/arabska, owa współczesna zachodnia nauka 
chrześcijańska nigdy nie mogłaby zaistnieć w obecnym kształcie. Unikalnym aspektem nauki 
Zachodu  jest  to,  że  od  momentu  gdy  została  sformułowana  całkowicie  zatraciła  swój 
chrześcijański charakter i wyparła się jakiegokolwiek powiązania z Bogiem czy teologią, z 
których została zrodzona. 

Pod koniec XIX wieku pojawił się pewien odmienny  od powyżej opisywanego nurt, 
słusznie określane jako Nauka Chrześcijańska (Christian Science).  Nurt ten oparty jest  na 
pracy  amerykańskiej  uzdrowicielki  Mary  Baker  Eddy,  której  formuła  zasad  Nauki 
Chrześcijańskiej podkreśla przede wszystkim fakt, że jest to nauka umysłu. Jest to radykalne 
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odstąpienie od nauki Zachodu, która rozwinęła się do końca XIX wieku – tym samym nowa 
Nauka  Chrześcijańska  stanowiła  konieczną  odpowiedź  na  empatyczny  materializm nauki 
współczesnej. 
 

[s.  99  -  Unikalnym aspektem nauki  Zachodu  jest  to,  że  od  momentu  gdy została 
sformułowana całkowicie zatraciła swój chrześcijański charakter i wyparła się jakiegokolwiek 
powiązania z Bogiem czy teologią, z których została zrodzona. ]

Istnieją  też  dwa  inne  nurty  myśli  naukowej,  które  należałoby  wymienić  w  tym 
kontekście. Są to wedyjski nurt nauki indyjskiej  i tradycyjna nauka chińska.  Oba te nurty 
obejmują rozległy zakres dziedzin myśli i kosmologii, według których zasady Wszechświata 
zawarte są w pełnej,  wielowymiarowej  formie ludzkiej.  Choć wiele  z tych metod i  zasad 
może  różnić  się  od  siebie  wzajemnie,  zasadnicza  orientacja  lub  paradygmat  chińskiego 
taoizmu  oraz  nauki  wedyjskiej  i  ajurwedycznych  metod  leczniczych  wykazują  znaczne 
podobieństwo.  Dzieje  się  tak  ponieważ  jednolite  wartości  Historii  Kosmicznej  były 
nieświadomie obecne w stadium formowania się różnych nurtów cywilizacyjnych. Można w 
tym kontekście wspomnieć tu również o nauce Inków oraz Majów, w których po raz kolejny 
dominują wszechprzenikające wartości ludzkie i uniwersalne. 

Geneza Wszechświata

Rzeczywistość  boskiego  umysłu  stanowi  czynnik,  który  leży  u  podstaw  Nauki 
Kosmicznej, która przedstawia spojrzenie na proces ewolucji kosmicznej, duchowy ze swej 
natury.  Oznacza  to,  że  Nauka  Kosmiczna  posiada  ogromny  zasób  informacji. 
Trzeciowymiarowa nauka   etykietkuje  i  nazywa rzeczy,  pozostawia  także  poza  zakresem 
swego zainteresowania zagadnienie Boga, tworząc tym samym teorie w rodzaju Wielkiego 
Wybuchu.  Bez  uznania  czynnika  boskiego  nigdy  nie  można  stworzyć  jakiegokolwiek 
satysfakcjonującego wyjaśnienia fenomenu Wszechświata. Przede wszystkim – jak doszło do 
Wielkiego Wybuchu? Albo raczej – skąd wziął się materiał wybuchowy, za sprawą którego 
doszło do Wielkiego Wybuchu?

Nauka  Kosmiczna  zakłada,  że  Wszechświat  rozpoczął  się  w  umyśle  Boga,  który 
zrodził  rodzaj  eteru,  w ramach  którego  powstały  siły  rozpadu  analogiczne  do  Wielkiego 
Wybuchu. Doszło do kolizji dwóch jednocześnie występujących odmiennych częstotliwości, 
za sprawą której powstało to, co określamy teraz mianem Wszechświata. Czym były owe siły, 
do których kolizji doszło? Czy był to boski „oddech”? I wraz z Jego oddechem dokonał się 
początek  Wszechświata  w  ramach  którego  stopniowo  dokonuje  się  odkrycie  wszystkich 
treści? Nauka Kosmiczna rozpoczęła się wraz z procesem odkrywania się Wszechświata.

Nauka Kosmiczna opisuje w jaki sposób zbudowany jest Wszechświat, będący funkcją 
elektryczności,  elektroniki,  sił  elektrycznych  i  plazmowych  –  dochodzimy  wówczas  do 
kwantyfikacji  (przedstawienia  ilościowego).  O  ilości  możemy  mówić  wówczas,  gdy  coś 
przybiera kształt lub formę (za sprawą czego podlega kwantyfikacji). Od momentu rozpadu – 
stworzenia energii powołującej do życia elektryczne linie mocy, aż do momentu gdy coś może 
podlec kwantyfikacji – oto orientacja Nauki Kosmicznej.

Nauka trzeciowymiarowa pojmuje  rzeczy oddzielnie,  badając  je  w laboratorium bez 
podjęcia próby wyjaśnienia skąd pochodzą. Funkcjonowanie nauki Zachodu rozpoczęło się 
wówczas,  gdy spojrzano przez mikroskop by odnaleźć najmniejszą możliwą cząsteczkę w 
celu wytłumaczenia dlaczego cząsteczka ta się zachowuje się tak,  jak się zachowuje. Czy 
jednak uczeni zbadali swoje własne umysły? Jak można zapoczątkować jakąkolwiek naukę 
ścisłą czy też system wiedzy, jeśli u jej podstaw nie leży ćwiczenie umysłu? Obserwacje i  
konkluzje  mogą być  wypaczone,  jeżeli  przed  ich  sformułowaniem nie  zbadałeś  własnego 
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umysłu.  Właśnie dlatego medytacja jest kluczowa jako bezpośredni środek przenikania do 
umysłu Boga. 

Z  punktu  widzenia  oświeconego  umysłu,  umysł  nie  ma  żadnej  substancji.  Nauka 
Kosmiczna  przedkłada  radykalnie  odmienny  opis  Wszechświata,  przedstawiając  proces 
budowania substancji fizycznej z próżni i poddając druzgocącej krytyce naukę babilońską. 
Krytyka  ta  jest  cenna z  punktu  widzenia  nauki  Zachodu.  Nauka jest  tym,  w jaki  sposób 
poznajemy.  Nauka  materialistyczna,  oparta  czynnikach  eliminujących  możliwość  Boga, 
podaje w wątpliwość istnienie i naturę umysłu oraz świadomości. Przyjmowanie tego punktu 
widzenia jest ze szkodą dla cywilizacji, ponieważ nie branie Boga pod uwagę nie może nie 
mieć katastrofalnych rezultatów. 

Nauka  Kosmiczna  opisuje  świat,  w  którym  czynnikiem  naczelnym  jest  ewolucja 
duchowa. Nauka Kosmiczna, podobnie jak Historia Kosmiczna, opisuje zasady inwolucji i 
ewolucji,  ukazując  powiązania  umysłu  i  materii  w kontekście  ewolucji  duchowej.  Celem 
każdego  badania  powinno  być  zbliżenie  się  do  Boga.  Jak  bardzo  możesz  się  zbliżyć  do 
pamięci o Bogu? Właśnie dlatego w swoim przekładzie  Koranu  Rashad Khalifa mówi „w 
Bogu”. Są anioły i inne istoty istniejące „w Bogu” do tego stopnia, że nigdy nie rozdzielają 
się z nim, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.      

Wiemy z lektury Koranu, że naczelnym dowodem na istnienie Boga jest jedność natury. 
Jedność ta stanowi dowód na istnienie Boga, ponieważ jedność tak niezwykłej złożoności nie 
mogłaby zostać osiągnięta bez boskiej inteligencji leżącej u jej podstaw. Inteligencją tą jest 
Bóg – Najwyższy Twórca. Wynika z tego wniosek, że inteligencja nigdy nie może być czymś 
przypadkowym; istnieje holonomiczna koegzystencja, przejawiająca się w każdym szczególe 
Wszechświata  –  oto  prawo,  które  leży  u  podstaw  wszystkiego,  co  istnieje  na  każdym 
poziomie, działając w tandemie z Prawem Czasu. Dwa oczywiste prawa natury to: 

1. Prawo  Systemów  Całościowych,  które  włada  jednolitą  spójnością 
występowania wszystkich zjawisk

2. Prawo Czasu, które jednoczy wszystkie zjawiska, synchronizując je w 
czasie

Oto  dwa  podstawowe odkrycia  dokonane przez  Zamykającego Cykl,  który po  raz 
pierwszy opisał prawo holonomii w opublikowanej w 1984 roku książce Earth Ascending: An 
Illustrated Treatise on the Law Governing Whole Systems. Odkrył on, że wszystko, co istnieje 
charakteryzuje  się  samopowtarzalną,  samorellikującą  się  spójnością  holonomiczną.  Jeśli 
rzeczywiście  w  townikniemy,  wówczas  okaże  się,  że nie  ma  wielu  praw  i  zasad,  które 
potrzebujesz  poznać,  by  zrozumieć  jak  działa  Wszechświat.  Nie  można  poznać 
Wszechświata,  jeśli  w  centrum swoich  rozważań  nie  postawi  się  Boga.  Prawo Rządzące 
Systemami Całościowymi stanowi formalne prawo fundamentalne, podczas gdy Prawo czasu 
stanowi formalną zasadę rządzącą ładem synchronicznym. 

[s.  101  -  Nauka  Kosmiczna  opisuje  świat,  w  którym  czynnikiem  naczelnym  jest 
ewolucja  duchowa.  Nauka  Kosmiczna,  podobnie  jak  Historia  Kosmiczna,  opisuje  zasady 
inwolucji i ewolucji, ukazując powiązania umysłu i materii w kontekście ewolucji duchowej.]

[s. 102 – tabelka –  Równanie holonomiczne
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Równanie  holonomiczne  stanowi  proces  składający  się  z  pięciu  części,  opisujące 
doniosły wzór przybycia autorefleksyjnej mądrości na konkretne pole matrycy planetarnej. 
Owych pięć części to: 

1. Natura  przedstawia  się  –  totalność  natury  jest  inteligibilnym 
fenomenem, samoistną manifestacją wraz z leżącymi u jej podstaw 
wzorami

2. Człowiek uczy się od Natury – nie mógłbyś uczyć się od Natury, 
gdyby  nie  była  ona  oparta  na  pewnych  wzorach.  Natura  jest 
zorganizowana, zatem każdy jej element wspomaga inne elementy. 
Wzór składający się z  drzew jest  równoznaczny z lasem – potem 
wyróżniamy  podsystemy  (paprotniki,  zwierzęta,  itd.).  Zasady 
organizujące stają się spójne. Nie mógłbyś nie rozpoznać wzorów, 
jeśli  w  samej  twojej  strukturze  komórek  nerwowych  nie 
funkcjonowałyby  pewne  procesy  inteligibilne.  Człowiek  uczy  się 
poprzez podejmowanie różnych prób powiązania wzorów inteligencji 
z  doświadczeniem wzorów postrzeganych  w świecie  zjawisk.  Ten 
sam proces który tworzy naturę tworzy również człowieka, jako że 
człowiek jest naturą. 

3. Człowiek  Przekształca  Naturę  –  gdy  wzory  natury  staną  się 
inteligiblinie  spójne,  człowiek  musi  zestawić  swą  inteligentną 
percepcję  z  postrzeganą  rzeczywistością  zjawisk.  Rezultatem tego 
zestawienia  jest  transformacja  lub  przemiana.   Kiedy  człowiek 
angażuje się w rolnictwo,  wówczas przemiana ta  staje  się  istotna. 
Historia cywilizacji jest historią ludzi żyjących we w coraz większym 
stopniu  sztuczynych  strukturach.  Proces  ten  do  tego stopnia  uległ 
zaawansowaniu i rozbudowaniu, że nie może już dłużej sam siebie 
podtrzymywać.  Kiedy  pojawia  się  dekadencja,  redukcji  ulega 
kreatywność,  zamieniona  przez  powtarzalność  form,  po  której 
następuje  mechanicystyczne  stadium  rozwoju.  Daje  to  początek 
znacznej  transformacji.  Ludzie  na  potęgę  grabią  ziemię, 
pozostawiając  ją  zmasakrowaną.  Człowiek  pierwotny  przeobraża 
Ziemię  w  stopniu  minimalnym.  Obecnie  znajdujemy  się  w 
Trzynastym  Baktunie.  To  moment,  gdy  sekciarskie,  zaściankowe, 
zorientowane lokalnie kultury, cywilizacje i dynastie dają początek 
ostatecznemu  stadium  transformacji.  Mechanicystyczne, 
przemysłowe  środki  są  na  tyle  intensywne,  a  ludzie  są  na  tyle 
niefrasobliwi  w  aspekcie  moralnym,  że  natura  popada  w  stan 
nierównowagi. To domaga się surowej oceny.

4. Natura Ocenia Człowieka – jeśli człowiek nie dba o to co robi, w 
perspektywie  czasu  pojawia  się  reakcja  karmiczna.  W  takim 
momencie cywilizacje czy dynastie przestają istnieć. Kiedy jednak 
różne cywilizacje planetarne łączą się tworząc konglomerat globalny, 
pojawia się proces oceny o ogromnej skali. Dzieje się tak z uwagi na 
kumulatywne  efekty  karmiczne  każdej  cywilizacji,  ulegające 
przyspieszeniu i eksplozji wówczas, gdy wszystkie wchodzą ze sobą 
we wzajemny kontakt w ramach konglomeratu globalnego. 

5. Człowiek i Natura Łączą się w ramach Syntezy – ocena zazwyczaj 
wiąże  się  z  określoną  lekcją  do  nauczenia.  W  przypadku 
społeczeństw, kultur i cywilizacji nie jest inaczej. Człowiek uczy się, 
że  nie  może  postępować  niefrasobliwie  z  naturą  i  technologią. 
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Ludzkość musi nauczyć się jak osiągać wielkość w ramach natury – 
ponownie się z nią zintegrować, stając się kosmicznym nośnikiem 
natury kosmicznej, wyrażającej kosmiczne prawa. 

Czym jest życie i jako powstaje?

Czym jest życie? Czym jest biologia? W jaki sposób biologia i życie wpisują się w 
ogólny  schemat  Wszechświata?  W  jakim  stopniu  jest  to  zgodne  z  tym  konkretnym 
rozumieniem? Wszechświat oparty jest na zasadzie biegunowości. We wszystko co istnieje 
wbudowany  jest  biegunowy magnetyzm.  Biegunowość  wprawia  to  wszystko  w  ruch.  W 
Koranie bardzo często można spotkać wyrażenie „następowanie po sobie dnia i nocy”. Zasada 
ta  odnosi  się  do  pierwotnego  prawa  alternacji.  W największym stopniu  fundamentalnym 
aspektem  prawa  alternacji  jest  pierwotna  biegunowość  elektromagnetyczna,  która  tworzy 
magnetyzm i elektryczność.

Życie  również  musi  mieć  z  tym coś  wspólnego.  Zazwyczaj  pojmujemy fizykę  w 
kontekście badania przestrzeni, ruchu, kinetyki, grawitacji, termodynamiki i elektryczności. 
Ale co z życiem? Czym ono jest? Istnieje pewnego rodzaju podział przeprowadzany między 
życiem i  nie-życiem,  albo  też  nieorganicznym nie-życiem i  organicznym życiem czy też 
chemią organiczną i chemią nieorganiczną. Prawo Czasu stwierdza, że życie jest atrybutem 
wtórnym stworzenia kosmicznego. To, co określamy jako „życie”, nie zostało stworzone jako 
pierwsze.

Stworzenie życia dokonało się za sprawą pierwotnej biegunowości sił elektrycznych, 
obrotu  atomów  i  cząsteczek,  a  także  obrotu  ciał  niebieskich,  poruszających  się  ruchem 
spiralnym po różnych galaktykach. Wszystkie wymienione jakości Wszechświata wydają się 
chronologicznie poprzedzać życie. Podczas dwóch pierwszych „dni” stworzenia powołane do 
istnienia  zostały wszystkie  powyżej  opisane  prawa (elektromagnetyzm,  spin,  itd.).  Cztery 
kolejne „dni” stworzenia zostały spożytkowane na stworzenie i powołanie do istnienia życia. 
Nawet  w  ramach  powyższej  alegorii  mamy  do  czynienia  z  binarnym  podwajaniem  – 
podwojone  „nieorganiczne”  dwa  dni  stają  się  czterema  dniami  życia.  Jeśli  jednak  życie 
wyewoluowało z  nie-życia  – czy rzeczywiście  możemy oddzielać  „to,  co  organiczne” od 
„tego, co nieorganiczne”?

[s. 103 – Prawo Czasu stwierdza, że życie jest atrybutem wtórnym stworzenia kosmicznego. 
To, co określamy jako „życie” nie zostało stworzone jako pierwsze.]  

Heterotrofy i autotrofy

      Życie stanowi system przetwarzania materii nieorganicznej w materię organiczną, a także 
przetwarzania materii organicznej przez organiczne zwierzę. Życie zwierzęce ma charakter 
heterotroficzny,  co oznacza, że odżywia się innym życiem, a jednocześnie podtrzymywane 
jest  za  sprawą  pobierania  materii  nieorganicznej  (powietrza,  wody,  minerałów).  Życie 
autotroficzne  czerpie  pożywienie  z  promieniowania  słonecznego,  atmosfery,  tlenu i  wody. 
Drzewa i plankton są autotrofami, które żywią się emanacjami fotonicznymi i wodą, która 
stanowi podstawę życia. Woda, powietrze i fotony pochodzące ze Słońca stanowią zasadnicze 
pierwiastki  nieorganiczne,  na  których  opiera  się  struktura  życia.  Większość  ludzi  (za 
wyłączeniem bretharian1) stanowi przykład życia heterotroficznego, ponieważ zależni są od 

1 
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innych form materii autotroficznej, przedstawiającej sobą pewien typ życia organicznego, jak 
owoce,  warzywa,  nasiona  i  orzechy.  Niektórzy  ludzie  jedzą  również  swoich  braci  – 
heterotrofy, wśród nich choćby ryby, krowy i zwierzęta. 

Heterotroficzna forma życia jest w największym stopniu zależną formą życia na Ziemi 
i  wymaga  najwięcej  środków  do  swojego  podtrzymania  –  życie  ludzkie  jest  zależne  w 
największym stopniu ze wszystkich form życia. Heterotrofy stanowią stosunkowo złożony 
system  interakcji  metabolicznych.  Tymczasem  w  wodzie,  minerałach  i  fotonach  nie 
dostrzegamy tego kompleksu interakcji, który istnieje w ramach systemu nazywanego przez 
nas życiem. Pierwiastki te podlegają samopodtrzymującym się cyklom, do których należy 
przemiana wody w chmury. Chmury ostatecznie powodują deszcz, deszcz spada i zbiera się 
na Ziemi, odżywiając rośliny i wpływając do jezior zanim nie wyparuje ponownie...

Życie  autotroficzne  jest  zawikłanym  systemem  interakcji  metabolicznych, 
chemicznych i termicznych, do których należy przetwarzanie różnego rodzaju informacji i 
struktur  informacyjnych – czy byłaby to  woda,  tlen,  czy też  czyste  fotony.  Informacja  ta 
przekazywana jest do membrany żywego systemu i przechodzi tam przez określoną liczbę 
interakcji chemicznych. Opisywane interakcje chemiczne skutkują transpiracją pierwiastków 
autotroficznych i włączają sięw cykl dwutlenku węgla – także po to, by przemienić światło w 
materię biologiczną w toku procesu nazywanego fotosyntezą. 

Opisywany proces fotosyntezy daje początek światu zielonych liści i warzyw, który 
można  scharakteryzować  różnymi  stopniami,  odcieniami  czy  poziomami  intensywności 
fotosyntezy. Oznacza to, że światło pobierane jest z gwiazdy i reaguje z wodą oraz ziemią, po 
czym porusza się w ramach cyklów. Cykle te składają się na system, który umożliwia wzrost 
życia. Życie może jednak jak dotąd wzrastać jedynie w konkretnej formie, ponieważ podlega 
cyklom. 

[s. 104 - Heterotroficzna forma życia jest w największym stopniu zależną formą życia 
na Ziemi i wymaga najwięcej środków do swojego podtrzymania – życie ludzkie jest zależne 
w największym stopniu ze wszystkich form życia.]

Tajemnica drzew i kryształów

Drzewa są symbiotami, co oznacza, że ludzie i inne formy życia żyją na nich, z nich i 
przez nie. Powstaje kwestia: czy drzewa kiedykolwiek naprawdę umierają? Czy też może po 
prostu dają początek innym drzewom, zatem inne drzewa mogą się na nich plenić? Każde 
drzewo rozsiewa nasiona, które stają się innymi drzewami ad infinitum. Czy mówimy o życiu 
pojedynczego drzewa, czy też całego lasu? Czy jest tu różnica?

Gdy mówimy o życiu, wówczas, na poziomie czysto biologicznym, istnieją różnego 
rodzaju chemiczne i metaboliczne reakcje fotosyntezy, które tworzą więcej życia, więcej liści, 
więcej ptaków, więcej węży itp. Odmienne procesy życia autotroficznego i heterotroficznego 
współpracują  w  ramach  jednego  wielkiego  systemu  symbiotycznego,  który  nieustannie 
przedłuża swoje istnienie dążąc ku wieczności i zawsze mutuje w odmienne formy. Jednakże, 
z dwóch gałęzi istnienia to pierwotna gałąź nieorganiczna reprezentuje sobą najdoskonalsze 
formy;  formę  taką  można  odnaleźć  w  strukturze  kryształu  –  czystej,  wspaniałej 
geometrycznej strukturze mineralnej. Gdy kryształ powstanie, nie wymaga żadnej pielęgnacji 
–  już  „wykrystalizował  się”,  przybierając  doskonałość  formy.  Jedyna  możliwość  zmiany 
kryształu może dokonać się poprzez jakiegoś rodzaju efekt kinetyczny; kryształ wystawiony 
na działanie światła może wywoływać zjawisko spektralizacji. Sam w sobie kryształ nie jest 
zależny  od  światła  –  stanowi  doskonałość  sam  w  sobie.  Kryształ  nie  wymaga  żadnego 
wysiłku  wkładanego  w jego  utrzymanie,  aby jego  forma pozostała  doskonała.  Wszystkie 
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przejawy życia wymagają pewnego wysiłku wkładanego w podtrzymywanie ich egzystencji – 
w wariancie minimalnym wody, światła i powietrza.

Zgodnie z teorią ewolucji na początku była duża ilość wody, a potem w wodzie w 
jakiś sposób powstało życie. Teorię tę potwierdza Koran. W wodzie pojawiły się wodorosty i 
plankton, a potem – drzewa i paprotniki i inne rodzaje dużych roślin, których ogromne ilości 
kwitły i ewoluowały. Jak to się jednak stało, że życie powstało i przetrwało w wodzie? Tak, 
DNA, które odnajdujemy w wodzie stało się matrycą pielęgnującą. Skąd jednak wzięło się 
DNA? Odpowiedź na powyższe pytanie odnajdziemy w Woli Boskiej. 

[s. 105 - . Sam w sobie kryształ nie jest zależny od światła – stanowi doskonałość sam 
w sobie. Kryształ  nie wymaga żadnego wysiłku wkładanego w jego utrzymanie, aby jego 
forma  pozostała  doskonała.  Wszystkie  przejawy  życia  wymagają  pewnego  wysiłku 
wkładanego w podtrzymywanie ich egzystencji – w wariancie minimalnym wody, światła i  
powietrza.]

Po wyłonieniu się życia roślinnego pojawiło się życie zwierzęce.  Rośliny w znacznej 
większości muszą być zakorzenione w ziemi, życie zwierzęce natomiast charakteryzuje się 
mobilnością.  Wszystkie  zwierzęta  czerpią  siły  witalne  z  roślin  i/lub  innych  heterotrofów. 
Istota ludzka,  niezależnie od tego czy zdaje sobie z tego sprawę, ma za zadanie dokonać 
ewolucji ku breatharianizmowi, chłonąć blask uniwersalnej siły życia i kierując energię do 
poszczególnych komórek dla celu nazywanego przez Milarepę permanentnym samadhi. 

„Najdoskonalsze jest moje Samadhi, które nigdy nie jest głodne.
Jakże mięso i wino mogłoby się z nim równać?
Jeśli  nie  pokrzepi  mnie  pożywienie  Samadhi,  jak  mógłbym  kiedykolwiek  znieść 

niezaspokojony głów?
Jeśli nie ma strumienia bodhi, z którego mógłbym pić
Jakże mogę żyć bez wody i nie łaknąć?

Songs of Milarepa, t.1, s. 234-235

Podstawa inteligencji

Inteligencja  ludzka  stała  się  potrzebna  procesowi  ewolucyjnemu znacznie  później. 
Dopiero wówczas, gdy ludzie zaczęli chodzić na dwóch nogach i zyskali kciuki, rzeczywista 
inteligencja mogła pojawić się na Ziemi na drodze ewolucyjnej. Oczywiście, istnieją różne 
modele ewolucji człowieka – aż po współczesnego człowieka dnia dzisiejszego. Przyjmuje 
się,  że  inteligencja  ludzka  wyłoniła  się  dopiero  wraz  z  pojawieniem  się  homo  sapiens.  
Oznaczałoby to, że inteligencja stanowi jakość zależną od ewolucji materialnej. Prowadzi to 
nas do pytania Wiernadskiego: W jaki sposób to, co niefizyczne może oddziaływać na to, co 
fizyczne, albo też w jaki sposób świadomość może oddziaływać na materię?

Jeśli spojrzymy z tego punktu widzenia na podstawę inteligencji, wyda nam się ona 
funkcją coraz większego komplikowania się ewolucji materialnej, w wyniku której system 
nerwowy przybiera coraz bardziej  wyrafinowane formy, a struktura mózgu staje się coraz 
bardziej  złożona.  Choć ten punkt  widzenia  może być  interesujący,  jest  jednocześnie dość 
ograniczony. Czym jednak jest podstawa inteligencji w świetle Nauki Kosmicznej i innych 
szkół myśli?

Z  wyższego  punktu  widzenia  inteligencja  stanowi  fenomen  planetarno-kosmiczny. 
Oznacza to, że inteligencja należy do porządku kosmicznego, a minimalna część składowa 
porządku kosmicznego – ciało planetarne i jej satelita bądź satelity – stanowi najmniejszą 
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jednostkę zdolną do utrzymania pola inteligencji, którego skala umożliwia uzyskanie jedności 
kosmicznej.   Z  tego  punktu  widzenia  celem  człowieka  i  każdej  innej  formy  życia  jest 
spełnianie roli medium dla planetarno-kosmicznego zjawiska nazywanego inteligencją. Celem 
stworzenia  istoty  ludzkiej  było  powołanie  do  istnienia  zaawansowanego  ewolucyjnie, 
złożonego medium zdolnego nie tylko odegrać rolę nośnika inteligencji kosmicznej, ale także 
kanału przekazu dla nieustannie ewoluującej świadomości i ducha. 

Istnieje  pewien byt,  określany mianem umysłu czy świadomości,  który wydaje się 
istnieć oddzielnie  czy też niezależnie od całej  struktury życia  ludzkiego.  Stwierdzenie,  że 
wszelka  inteligencja  istniejąca  we  Wszechświecie  ogranicza  się  do  istoty  ludzkiej  ma 
charakter bardzo ograniczony. Wielu jest ludzi bardziej prymitywnych i barbarzyńskich niż 
zwierzęta.  Czy przejawem inteligencji  ludzkiej  ma być tworzenie sztucznego,  potwornego 
świata? Funkcję czego miałoby to stanowić? Muszą działać tu inne czynniki. Mówimy, że 
człowiek  reprezentuje  sobą  manifestację  nośnika  intencjonalnego  składnika  myślącego 
Wszechświata. Jednakże z punktu widzenia Prawa Czasu inteligencja i świadomość istnieją 
niezależnie od istoty ludzkiej. 

Istota ludzka posługuje się oprzyrządowaniem swego ciała jedynie po to, by dostroić 
się  do świadomości  lub umysłu  sensu largo  z którego czerpie  myśli,  słowa i  inne formy 
komunikacji. Gdy pytamy „czym jest życie?” przyjmujemy definicję życia jakie znamy na 
Ziemi. Życie na tej planecie oparte jest na pierwiastku węgla. Ale czy rzeczywiście wiemy 
jakie  jest  każde  życie?  Czy  życie  może  być  uwarunkowane  w  inny  sposób?  Czy  może 
przybierać inne formy?

Od czego  zależy,  czy  dany byt  przybiera  organiczną  czy  też  nieorganiczną  formę 
egzystencji? Wszystkie byty organiczne w tej czy innej formie podlegają procesowi wzrostu. 
Najogólniej  mówiąc,  dany  materiał  organiczny  w  jednym momencie  charakteryzuje  inna 
wielkość i kształt niż w drugim momencie. Wielokrotnie w Koranie padają słowa o tym, że 
ludzie zostali stworzeni ze poślednich płynów skromnego pochodzenia, po czym przechodzili 
przez różne stadia i formy życia. Dlaczego jednak życie mogło zaistnieć?  Czym jest życie? 
Dlaczego możemy obserwować narodziny i śmierć? O co w tym wszystkim chodzi?

Na  naszym  etapie  ewolucji  życia  dostrzegamy  mężczyzn  i  kobiety.  Co  to  ma 
wspólnego  z  pierwotnym  źródłem  istnienia?  Czego  dotyczy  życie?  Życie  bardzo  łatwo 
przyjąć jako dane, bardzo ważne jednak by zastanowić się nad tym, czy wszystko zaczyna 
istnieć jedynie po to by umrzeć. Każde istnienie w momencie swoich narodzin nieuchronnie 
rozpoczyna proces życiowy, ale równie nieuchronnie zmierza ku śmierci. Czy w momencie 
śmierci przestaje być formą życia podlegającą procesowi wzrostu?

Według  Koranu  istoty  ludzkie  zostały  powołane  do  życia  w  szczególnym  celu. 
Dysponujemy całym tym działającym zespołem chemii metabolicznej. Jaki jest jednak cel 
naszego  istnienia  jako  istoty  ludzkiej?  Co  powinniśmy  robić  jako  żywe  istnienia?  Cała 
aktywność drzewa ogranicza się do wzrostu. Drzewo nie musi robić nic, by podtrzymać swoje 
istnienie. Nie chodzi do restauracji by jeść. Niczego nie kupuje. Niepotrzebne są mu sklepy 
obuwnicze. Po prostu rośnie. 

[s.  107  -  Dlaczego  jednak  życie  mogło  zaistnieć?  Czym  jest  życie? Dlaczego  możemy 
obserwować narodziny i śmierć? O co w tym wszystkim chodzi?]

Nawet zwierzęta, gady, owady czy ptaki podlegają cyklom życia, w ramach których 
zależne są od jakiejś formy pożywienia pochodzącego z zewnątrz. Czy jest to woda czy też 
drzewo – jest to rodzaj pokarmu, który musi zostać przyjęty. Mamy tym samym do czynienia 
z cyklem zależnego wsparcia. Niektóre zwierzęta żują trawę, inne polują na ofiary. To, co jest 
w ten sposób przyswajane, wychodzi później pod postacią kału czy też kwasu moczowego.  
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Jaki jest zatem sens życia? Żeby Ziemia była zielona? Z dalszej perspektywy widzimy, 
że życie stanowi konglomerat kondensatorów, które utrzymują cykle światła, cykle wody i 
cykle  dystrybucji  roślinnej  i  zwierzęcej.  Ten  proces  obiegu  wtórnego  ma  charakter  dość 
złożony; powołuje do funkcjonowania nowy typ dynamiki wymiany. Wydaje się, że jest to 
definicja i natura życia. Czy życie jest niezbędne?  Czym dobrym jest życie?

Gdy pojawia się życie, pojawia się pewien system który ewoluuje ku formom coraz 
bardziej złożonym w dynamicznej równowadze pełni systemu. Nie można rozpatrywać życia 
w  oderwaniu  od  całej  reszty  systemu.  Definicja  życia  brzmi  zatem  następująco:  jest  to 
cykliczny proces regeneracyjny, który podtrzymuje trwanie rozmaitych procesów atmosfery, 
światła i broń. Życie tym samym wydaje się czynnikiem podtrzymującym proces ziemski 
który,  na  naszej  planecie,  nazywamy biosferą.  Bardzo rzadko  zastanawiamy się  nad  tego 
rodzaju kwestiami, ale tym razem zrobiliśmy to. 

Osobliwe życie człowieka

Wielkim pytaniem jest: Dlaczego Bóg nas stworzył i co chciałby, abyśmy uczynili z 
czasem naszego życia? Gdy spoglądamy na inne formy życia, jak wiewiórki, ptaki czy żaby – 
co one robią ze swoim czasem? O co w tym wszystkim chodzi? Wydaje się, że dla większości 
z nich życie to nie egzystencja pełna trudów. Większość innych form życia cały czas nie 
potrzebuje sklepów obuwniczych. Istnienia te są samowystarczalne, wiedzą co mają jeść i 
gdzie  to  znaleźć.  Kiedy przechodzimy do  istoty ludzkiej,  wszystko  nagle  staje  się  nader 
skomplikowane. Oczywiście, przetrwanie zwierząt zależne jest od jagód, roślin czy też innych 
zwierząt. Kiedy przechodzimy do istoty ludzkiej – to jest zupełnie inna historia. 

[s. 108 -  Wielkim pytaniem jest: Dlaczego Bóg nas stworzył i co chciałby, abyśmy 
uczynili z czasem naszego życia?]

Dlaczego została stworzona istota ludzka? Dlaczego ludzie są tak wrażliwi na gorąco i 
zimno? Dlaczego pozornie mają tak bezbronny system odpornościowy? Z uwagi na wysoką 
wrażliwość na zimno i gorąco częściej niż inne istoty muszą owijać w coś swoje ciała. Buty i 
odzież  wydają  się  koniecznością.  Nawet  ze  swoim  skrajnym  brakiem  odporności,  istoty 
ludzkie wykazują znaczne zdolności przystosowawcze. Pomyślmy o Eskimosach, a później o 
Aborygenach mieszkających na pustyni. Aby dostosować się do bardzo zimnego otoczenia, 
człowiek  musi  zaangażować  się  w  pewnego  rodzaju  proces  wytwórczy  –  zdejmować  ze 
zwierząt skóry i futra , zjadać to co można zjeść a resztę przetwarzać w odzież, koce, a nawet 
przenośne domy. 

Z  uwagi  na  zmiany  temperatur  ludzie  potrzebują  miejsca  zamieszkania.  Ludzie 
odczuwają potrzebę wytwarzania odzieży i mieszkań. Pszczoły i bobry również budują sobie 
pewnego rodzaju mieszkania, nie muszą jednak wytwarzać sobie ubrań. Z odzieży i mieszkań 
wyrasta  cała  kultura ludzka.  Tworzą one fundament  ludzkiej  kultury materialnej.   Ludzie 
potrzebują narzędzi, przy pomocy których będą mogli chwytać zwierzęta, albo też nasion, 
które będą mogli zasiać. Aby sobie poradzić, istota ludzka zmuszona jest zająć się różnego 
rodzaju defektami. Cały powyższy zestaw cech sprawia, że kultura ludzka jest najbardziej 
złożona z kultur wszystkich gatunków żywych. 

Mieszkania ludzkie mogą być bardzo proste. Można tworzyć je ze skór lub tkanin. 
Żeby  móc  zastosować  jakąkolwiek  tkaninę,  trzeba  najpierw  opanować  sztukę  tkania  na 
wrzecionie, aby móc wykonać przędzę, z której wykonywana jest tkanina. Ludzie zmuszeni 
są myśleć o tym wszystkim nawet wówczas, gdy pragną zapewnić sobie choćby i minimalny 
poziom  komfortu  życia.  Przetrwanie  ludzi  wymaga  wzniesienia  się  na  wysoki  poziom 
złożoności pomysłowości kulturowej. W świecie zwierzęcym wszystko jest proste. Pszczoły 
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tworzą  swoje  mieszkania  bez  wysiłku,  posługując  się  instynktownymi  kodami  pamięci. 
Ludzkie kody umożliwiające budowanie są nabyte,  a  nie  wrodzone. Tak się  przynajmniej 
wydaje. 

W toku naszego badania nadal nie udzieliliśmy sobie odpowiedzi na pytanie o to, czy 
życie jest niezbędne. Poziom rozwoju biologicznego i inteligencji człowieka jest najwyższy 
spośród wszystkich gatunków. Słabość i brak odporności sprawiają, że rożnie poziom sprytu i 
pojawia się potrzeba eksploatowania rozmaitych zjawisk materialnych należących do natury 
w celu przekształcenia ich w kulturę. Jak zatem widzimy, ludzki brak odporności i słabość 
leżą  u  podstaw  potrzeby  stworzenia  kultury.  Zachowania  te  jednak  są  stosunkowo 
nieszkodliwe aż do momentu stworzenia maszyny. 

Ludzie wkraczają do świata maszyn

Aż do momentu stworzenia maszyny istoty ludzkie zostawiały po sobie ślad poprzez 
rolnictwo, pola, różne formy irygacji, itd. Ludzie wykonywali tym samym pewne czynności, 
za sprawą których minimalnie tylko modyfikowali krajobraz Ziemi, nawet w pewnym stopniu 
wzbogacając  go  w  aspekcie  środowiskowym  czy  estetycznym.  Potem  jednak  stworzona 
została pierwsza maszyna, zegar, ostatecznie udoskonalony w postaci zegara mechanicznego 
zbudowanego  w  1584  roku  oraz  zegara  wahadłowego  stworzonego  przez  Galileusza  i 
Huygensa w latach pięćdziesiątych XVII wieku. W tym momencie istota ludzka przechyliła 
szalę i  stopniowo staje  się  istotą  w coraz  większym stopniu  sztuczną.  W toku  rewolucji 
maszynowej istota ludzka zaburzyła i przemieściła różne zjawiska naturalne jedynie w celu 
stworzenia pewnych struktur istotnych z punktu widzenia człowieka. 

Przed  pojawieniem  się  maszyny,  budowa  piramidy  czy  katedry  mogła  wymagać 
zgromadzenia wielu kamieni, które były w odpowiedni sposób poddawane obróbce – budynki 
te jednak w żaden sposób nie zmieniały ekologii czy cykli życia. W niektórych przypadkach 
niektóre  formy  rolnictwa  mogły  wyjaławiać  glebę,  która  po  wielu  latach  musiała  być 
ponownie wzbogacana.  Jednak przez większość czasu wpływ człowieka na środowisko był 
minimalny i  w przeważającej mierze estetyczny;  aż do momentu pojawienia się maszyny. 
Wydaje się, że maszyna przemieniła istotę ludzką w sztuczne istnienie, w coraz większym 
stopniu zależna od innych form życia, a także – w szczególnym stopniu – od maszyn.

Widzimy zatem, że tak zwana rozwinięta ewolucyjnie forma życia istoty ludzkiej jest  
bardzo mało odporna, słaba i zależna od czynników zewnętrznych. Istnieje także pewna w 
najwyższym  stopniu  ulotna  i  wrażliwa  forma  inteligencji  powiązana  z  istotą  ludzką. 
Generalnie,  inteligencja  ludzka  ze  swej  natury  jest  nieoswojona.  Gdy  maszyna  została 
wprowadzona  do  trajektorii  ewolucyjnej  planety,  wówczas  w  toku  ewolucji  pojawiła 
tendencja do zintensyfikowania tworzenia tego co sztuczne i zależności od tego co sztuczne. 
Nauka Kosmiczna nie  dotyczy w tak  znacznym stopniu  opisu kulturowo-historycznego – 
raczej opisuje życie z punktu widzenia różnych aspektów elektroniki, fluidów elektronowych, 
plazm, programów zachowania, które poznawane są poprzez neuro-elektryczne aparaty runy 
UR (zobacz  20 Tablets of the Law of Time). Pytanie dotyczące człowieka brzmi zatem: w 
jakim stopniu  jego/jej  zachowanie  zaburza  harmonię  sił  kosmicznych,  zarówno wewnątrz 
swojej własnej struktury, jak i w ramach struktury otoczenia przyrodniczego, i jakie będą tego 
konsekwencje? Dokąd zmierza życie od tego momentu?

Życie czujące

Czym jest  życie,  gdzie  pojawia  się  życie  i  dlaczego?  Z  jednego  punktu  widzenia 
możemy  powiedzieć,  że  życie  pojawia  się  w  konsekwencji  różnego  rodzaju  cyklów 
organizacji,  reorganizacji  i  transformacji  chemicznej  jako ich przedłużenie.  Innymi słowy, 
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skała lub kryształ nie robi nic – tylko trwa w miejscu. Z drugiej strony, gwiazda na przykład 
coś robi – emituje światło, energię i ciepło. Wydaje się dynamiczna. Z punktu widzenia Nauki 
Kosmicznej,  gwiazda  jest  funkcją  różnego  rodzaju  gazów  i  transformatorów,  promieni  i 
energii,  reprezentujących  sobą  trwałą,  nieprzerwaną  dynamikę.  Wśród  produktów  tej 
dynamiki wymienić można światło, promienie świetlne/termiczne oraz innego rodzaju formy 
promieniowania, które podtrzymują, na planetach takich jak Ziemia, zjawisko zwane życiem. 

[s.  110 -  Kto cieszy się życiem? Czy drzewo ma coś z tego że żyje? A trawa? A 
wiewiórka?]

Życie jest generowane przez światło, ciepło i wodę, włącza się także w cykle stałej  
transformacji  tego,  co  Wiernadski  nazywa  biogeniczną  migracją  atomów.  Innymi  słowy, 
drzewa  i  plankton  pobierają  światło  słoneczne  i  dokonują  jego  fotosyntezy  za  pomocą 
chlorofilu. Zagłębiają swoje korzenie wewnątrz Ziemi i pobierają składniki odżywcze zawarte 
w glebie,  stanowiącej  w zasadzie amalgamat startych na proch minerałów zmieszanych z 
materią  organiczną.  Opis  ten  stanowi  przejaw fizjochemicznego punktu widzenia,  według 
którego życie postrzegane jest jako proces transformacji chemicznej przybierający cykliczne 
formy na przestrzeni długich okresów czasu. 

Kto cieszy się życiem? Czy drzewo ma coś z tego, że żyje? A trawa? A wiewiórka? 
Wiemy,  że  rośliny  rosną,  rozwijają  się  i  wyglądają  na  szczęśliwe  jedynie  wtedy,  gdy 
otrzymują wodę.  W jakim stopniu jednak rośliny są istotami czującymi?  Na początku lat 
pięćdziesiątych XX wieku dr T.C. Singh, czołowy botanik Uniwersytetu Annamalai w Indiach 
odkrył hydrillę – roślinę wodną, która reaguje na indyjskie raga grające na skrzypcach, flecie 
i  vina.  Dalszych studiów dokonano w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – wiele z 
nich opublikowano później w sensacyjnej książce zatytułowanej Secret Life of the Plants, w 
której  opisane  zostały  eksperymenty  wykazujące,  że  rośliny  dysponują  pewnego  rodzaju 
inteligencją  paranormalną;  że  otacza  je  pewnego  rodzaju  energia  kosmiczna  przenikająca 
wszystkie istoty żywe. 

Niemiecki  poeta  i  filozof  Johann  Wolfgang  Goethe  również  stwierdził,  że  rośliny 
posiadają  czucie  i  świadomość.  Goethe  odkrył  roślinę  archetypową  (Ur-pflanze),  idealny 
prototyp  będący źródłem wszystkich wariantów królestwa roślin, zarówno przeszłych jak i 
przyszłych.  Wydaje  się,  że  królestwo zwierząt  również  przewyższa człowieka  w aspekcie 
czucia. Dlaczego istnieje pies? Jaki cel przyświeca istnieniu kota? Dlaczego istnieje życie? 
Dla przedłużenia w nieskończoność różnego rodzaju cyklów? Czego doświadczamy teraz w 
naszej  świadomości?  Co  wydarzyłoby  się,  gdyby  śmierć  spotkała  nas  już  teraz?  Czy 
świadomość poprzedza to ciało? Co się dzieje, gdy nie mamy już ciała? Czy nadal będziemy 
uczestniczyć  w  biosferycznym  systemie  wsparcia?  Uczestniczymy  w  nim  teraz  poprzez 
oddychanie i transmutowanie niektórych elementów biosfery poprzez jedzenie i chodzenie do 
łazienki. Ważne, by się nad tym zastanowić. Czy jesteśmy tu tylko dlatego, by będąc żywymi 
na tej planecie przez chwilę doświadczyć czystej kosmicznej siły?

[„...owa jednia  jest  tym,  co czyni  możliwym wzajemną wrażliwość,  pozwalając  roślinie  i 
człowiekowi nie tylko porozumiewać się ze sobą wzajemnie, ale także rejestrować przebieg 
tej komunikacji na odpowiednim schemacie służącym do zapisu” Marcel Vogel,  The Secret  
Life of Plants, s. 24]

 

Jaki jest sens życia i dlaczego wszyscy jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Dlaczego w tym 
życiu musi być tak wiele przemocy? Życie wydaje się być pojmowane przez większość ludzi 
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w sposób niezwykle wąski, oparty w znacznej mierze na kategorii przetrwania. Ale co z naszą 
boską naturą? Czy została ona całkowicie pogrzebana? Czyż nie powinniśmy pamiętać Boga?

Według Nauki Kosmicznej żyjące dziś istoty ludzkie są całkowicie szalone. Z punktu 
widzenia Nauki Kosmicznej jedyną przyczyną pozostawania przy życiu jest udział w ewolucji 
świadomości kosmicznej. Obrona części jakiegoś terytorium albo zabijanie kogoś ponieważ 
wyznaje on inne poglądy stanowi zachowanie niebywale prymitywne. Ukazuje ono, że w 
całokształcie systemu myślowego i naukowego istniejącego na świecie doszło do potężnego 
błędu  w  rozumieniu  tego  kim  naprawdę  jesteśmy,  co  rzeczywiście  robimy  i  czego 
rzeczywiście potrzebujemy. 

Z  punktu  widzenia  Nauki  Kosmicznej  w  istocie  jesteśmy  komponentami  procesu 
ewolucyjnego  mającymi  na  celu  podtrzymanie  myślącego  pierwiastka  kosmosu.  Z 
ewolucyjnego punktu widzenia Nauka Kosmiczna może stwierdzić, że niezdolność człowieka 
planetarnego do kontrolowania przemocy jest  dowodem na to,  że gatunek ludzki  poszedł 
błędną ścieżką. Kto to wszystko zaprojektował i jak się to wszystko zaczęło? 

Z  punktu  widzenia  Prawa  Czasu  błędem  cywilizacji  ludzkiej  jest  niezdolność  do 
zrozumienia natury czasu. Na czym polega błąd cywilizacji ludzkiej z punktu widzenia Nauki 
Kosmicznej?  Oprócz  przyjęcia  błędnej  koncepcji  czasu  błędem  gatunku  ludzkiego  była 
nieumiejętność  zrozumienia tego,  że w istocie  jesteśmy istotami kosmicznymi.  „Kosmos” 
oznacza „Ład”. Słowo „kosmetyk” jest z nim powiązane, ponieważ równie dotyczy ładu i 
piękna.  Tym  samym  to,  co  uporządkowane  jest  również  piękne,  a  Wszechświat  stanowi 
harmonię fundamentalną.

Kiedy  mówimy o  tym,  że  coś  jest  „kosmiczne”,  mamy  na  myśli  fundamentalnie 
harmoniczną percepcję siebie samego i świata, w myśl której miejsce jednostki w Kosmosie 
jest  jasno  określone.  Z  punktu  widzenia  Nauki  Kosmicznej  właśnie  tego  brakuje  we 
wszystkich  systemach  edukacji,  które  grzęzną  w  bagnie  prezentowania  zaściankowego, 
nacjonalistycznego, sekciarskiego punktu widzenia. Amerykanie wyrażają amerykański punkt 
widzenia. Izraelczycy wyrażają żydowski punkt widzenia. Arabowie wyrażają muzułmański 
punkt widzenia. Ale kto wyraża kosmiczny punkt widzenia?

[s.  112  -  Kiedy  mówimy  o  tym,  że  coś  jest  „kosmiczne”,  mamy  na  myśli  
fundamentalnie  harmoniczną  percepcję  siebie  samego  i  świata,  w  myśl  której  miejsce 
jednostki w Kosmosie jest jasno określone.]

 
Definicje ludzi formułowane z perspektywy różnych religii, narodów i ras wzmacniają 

jedynie to,  co powstało w wyniku losowych okoliczności  historycznych.  Wszystkie  błędy 
ludzkości  stanowią  efekt  losowych  okoliczności  historycznych.  Oto  dobry  przykład: w 
pewnym momencie Watykan dysponował siłą i narzucił światu swój kalendarz gregoriański 
bez pytania kogokolwiek o zdanie i bez przeprowadzenia rzetelnej analizy czasu. Faktycznie 
było tak, że kalendarz gregoriański powstał w wyniku losowych okoliczności historycznych 
które zostały później zinstytucjonalizowane w skali globalnej. Decyzja ta nie została podjęta 
w  wyniku  zgody  między  ludźmi.  Fakt  ten  został  zamieciony  pod  dywan  i  całkowicie 
zapomniany, a od momentu swojej instytucjonalizacji traktowany jest jako święta krowa – a 
tak  po  prostu uwolnić  się  od  świętych  krów nie  jest  łatwo.  W rezultacie  nasz  świat  jest  
zbankrutowany w aspekcie imaginatywnym, moralnym i twórczym. 

W rezultacie  gatunek  ludzki  został  rozbity  i  podzielony –  jak  pisze  Koran  „...wy 
wszyscy jeseście podzieleni na rozmaite sekty”.  Oto błąd cywilizacji, mimo że tak głośno 
mówi ona o globalizacji. Ten punkt widzenia jest jednak globalny jedynie w takim sensie, iż 
kapitaliści czują, że cały świat stanowi ich rynek przetworzonych zasobów biosfery. Telewizja 
i Internet są zjawiskami globalnymi, ale o postawach większości ludzi na świecie wówczas 
gdy przychodzi im bronić konkretnego punktu widzenia można powiedzieć wszystko oprócz 
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tego, że mają charakter globalny. Cały błędny umysł światowy musi zostać odrzucony niczym 
nikomu niepotrzebny śmieć 

Musimy  rozpocząć  od  świeżego  spojrzenia  na  to,  kim  jesteśmy  według  Nauki 
Kosmicznej.  Kosmos  jest  pewnym  wrodzonym  ładem  –  w  jego  naturze  leży  piękno  i 
elegancja. Wszystko jest tym samym piękne i kosmiczne. Kosmiczna jest znajomość swojego 
miejsca  w ramach  schematu  wszechrzeczy.  Wiedza  o  tym jaką  się  jest  częścią  schematu 
Wszechświata – od Gwiazd aż po Ziemię – ma swoją podstawę postaci twojej świadomości i 
duszy.  Jeśli  świadomość  nie  jest  zdyscyplinowana,  wówczas  nie  może  być  mowy  o 
świadomym  wyborze  czegokolwiek  –  wszystko  robi  się  z  niewiedzy.  Człowiek  musi 
ponownie spojrzeć na naturę swojej własnej duszy i swojego miejsca w kosmosie, po czym 
zadać sobie pewne pytania.  Co ja tutaj robię? Czy jestem tu po to, by otrzymać lepiej płatną 
pracę i w rezultacie stać się uprzywilejowanym ogniwem łańcucha konsumpcji? Czy ma to 
jakiś sens w szerszej perspektywie? Jaka jest tu moje rola? 

Podsumowując, Nauka Kosmiczna jest najwyższą spośród nauk, ukazującą nam, że 
wszystko co istniało lub ewoluowało w jakimkolwiek okresie czasu znajduje swą kulminacje 
w postaci człowieka. Ponieważ Nauka Kosmiczna ma swoją kulminację w postaci człowieka, 
joga stanowi kluczowy element Nauki  Kosmicznej.  Dzieje się tak,  ponieważ joga i  nauki 
jogiczne  wyrażają  sobą  syntezę  lub  jedność  psychicznych,  fizycznych,  umysłowych, 
emocjonalnych  i  duchowych  tendencji  ewolucyjnych  Kosmosu  urzeczywistniających  się 
poprzez  organizm  ludzki.  Czarodziejska  percepcja  całego  ciała  u  swych  podstaw 
charakteryzuje się taką samą metodologią. Innymi słowy, czarodziejska percepcja całego ciała 
składa  się  z  nadzwyczaj  wyrafinowanych  dostrojeń  do  Kosmosu,  powstającej  w  wyniku 
wytrwałej praktyki nauk jogicznych. 

Redefinicja istoty ludzkiej – jesteś istotą trzyczęściową 

Ludzie są czymś znacznie więcej niż tylko trzeciowymiarowymi istotami zbudowanymi 
z  cząsteczek,  atomów i  subatomowych cząstek elementarnych powiązanych dynamicznym 
łańcuchem  życia.  Z  punktu  widzenia  Nauki  Kosmicznej  istnieje  trzecio-,  czwarto-  i 
piątowymiarowe istnienie przypisane każdej istocie. Teza ta jest na tyle odległa od aktualnie 
obowiązującego   paradygmatu,  że  rzadko  się  o  niej  dyskutuje.  Większość  ludzi  żyje  w 
nieświadomości  tego  faktu.  Każdy  z  nas  jest  zatem  trzeciowymiarowym  istnieniem 
biologicznym, czwartowymiarowym istnieniem eterycznym i piątowymiarowym istnieniem 
czysto  elektronowym,  będącym  rodzajem  ducha  ochronnego  dyrygującego  naszym 
programem życiowym. 

Jesteś istnieniem piątowymiarowym, które czeka na to, by zostać rozpoznane. To, co 
piątowymiarowe  zawsze  funkcjonuje,  chcąc  zobaczyć,  czy  sfera  trzeciowymiarowa 
kiedykolwiek się przebudzi. Sfera czwartowymiarowa powinna współpracować z nimi, będąc 
połączoną zarówno ze sferą trzeciowymiarową, jak i piątowymiarową. Sztuka jest sposobem, 
w jaki sfera czwartowymiarowa wykorzystuje trzeciowymiarowe ciało w celu wprowadzenia 
go w stan harmonii ze sferą piątowymiarową. Oto przyszłe stadium ewolucji. 

Ewolucja gatunku ludzkiego, który wykazuje coraz większą zależność od rozmaitych 
dóbr materialnych postrzegana jest zazwyczaj jako życie z którym się rodzimy – i  to jest  
właśnie to. Rodzisz się, umierasz, potem masz zmartwychwstać – jaki jest zatem sens życia? 
Jeśli rzeczywiście bierzesz to pod uwagę, cel życia będzie zupełnie odmienny od tego jak go 
w tej chwili postrzegasz. Przyczyna, dla której życie ludzkie stało się taką materialistyczną 
ekstrawagancją  leży  w  jego  podstawie  ideologicznej.  Człowiek  nie  wierzy,  że  istnieje 
jakiekolwiek życie poza tym, które ma teraz. Za sprawą tego właśnie przekonania angażuje 
całą swą energię w uczynienie swojego życia tak wygodnym jak to możliwe oraz w unikanie 
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śmierci.  Oto fundament  cywilizacji  materialistycznej  –  produktu  końcowego materializmu 
historycznego. 

W cywilizacji  tej  biologiczne  aspekty istoty  ludzkiej  zostają  zamknięte  i  podane  w 
sztucznych puszkach różnych form współczesnego życia miejskiego. Nie można tym samym 
dostrzec  żadnego  znaczenia  tego  życia.  Nauka  Kosmiczna  mówi:  „Nie,  to  myślenie  jest 
błędne.  Tak,  istnieje  ciało  trzeciowymiarowe,  istnieje  jednak  także  i  ciało  cztero-  oraz 
piątowymiarowe. Cel życia ma wiele wspólnego w koordynacją i integracją wszystkich trzech 
powyżej opisanych  wymiarów istnienia. Ewolucja tych trzech wymiarów stanowi cel życia. 
Tak mówi większość tradycji duchowych. Mówią, że życie jest bardzo krótkie i ulotne – jeśli 
zwracasz  na  nie  zbyt  dużo  uwagi,  nie  zdołasz  dostrzec  faktu,  iż  w  istocie  powinieneś 
przygotowywać się na swoją śmierć i zmartwychwstanie zamiast podejmować wysiłki mające 
na celu maksymalizację wygód. Nawet ludzie o najlepszych intencjach, głęboko wierzący w 
zmartwychwstanie, spędzają bardzo dużo czasu błąkając się w materialistycznej mgle. 

Istnienie piątowymiarowe nie jest biologiczne, jest czysto elektronowe. Opis wszystkich 
pozostałych form życia nieco blednie w porównaniu z istotą ludzką,  która jest tak słaba i 
wrażliwa, że musi tworzyć sztuczne systemy aby podtrzymać funkcjonowanie swojego ciała i 
nie dopuścić do tego, by uległo ono swojej słabej naturze. Słabość biologiczna wydaje się 
także słabością moralną. 

Człowiek jest zdolny do tego, by świadomie zaburzyć doświadczenie rzeczywistości. 
Wszystko  to  czyni  człowieka  istotą  bardzo  skomplikowaną.  Koran  twierdzi,  że  człowiek 
został  stworzony właśnie  takim po  to,  by wypróbować,  czy  jest  on  zdolny żyć  prostym 
życiem i  pamiętać o tym,  że  czeka go śmierć i  zmartwychwstanie,  czy tez zatraci  się  w 
poszukiwaniu coraz większej wygody. Widzimy, że samo w sobie już wkroczenie na ścieżkę 
kultury materialnej oznacza zboczenie z drogi pamięci o bożym zmartwychwstaniu. 

Po co tworzyć jakąś formę życia i  wypróbowywać ją? Czy nasza dusza jest  w tym 
miejscu po raz pierwszy? Czy dusza ma jakiekolwiek możliwości poza obleczeniem w ciało? 
Jeśli  świadomość  uwalniana  jest  z  ciała  w  momencie  śmierci,  czy  nie  oznacza  to  że 
świadomość istniała przed ciałem? Dlaczego Bóg kazał nam się urodzić jedynie po to, by 
osądzić nasze dusze? Jeśli dusza jest wieczna, to czy istniała także przed naszym urodzeniem? 
Dlaczego? Jak to wszystko się wydarzyło?

Aby odnaleźć odpowiedzi, powinniśmy wszyscy po raz kolejny rozszerzyć swój punkt 
widzenia i dostrzec model rzeczywistości przedstawiany przez Historię Kosmiczną. Z samej 
swej  natury  Historia  Kosmiczna  stanowi  odbicie  Absolutu  –  przybywa  do nas  z  miejsca 
będącego wszechobejmującym i  totalnym.  Tym samym model  lub  modele  rzeczywistości 
przedstawiane  przez  Historię  Kosmiczną  również  muszą  charakteryzować  się  pełnią  i 
totalnością – w niej właśnie odnajdziemy odpowiedzi na nasze pytania. Nauka Kosmiczna 
stanowi całościowy porządek będący opisem Wszechświata, z którym w rozbudowany sposób 
zmierzymy się w Tomie II Kronik Historii Kosmicznej. Kończąc nasze rozważania dotyczące 
modeli  rzeczywistości,  tylko  dotknęliśmy  tematu  Nauki  Kosmicznej,  przedstawiając  ją 
jedynie jako pewien zestaw refleksji, które muszą zostać wygłoszone zanim w pełni pochłonie 
nas szeroka i unikalna perspektywa. 
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Część III: 
Nowe Modele Rzeczywistości

„Let us not ask <<what is it>>
Let us go and make our visit”

T.S. Elliot

Rozdział 7:
Potrójny Model Wszechświata

Na  łamach  Księgi  Tronu  rozwijamy  wyższą  perspektywę  rzeczywistości.  Z  owej 
wyższej  perspektywy  możemy  zadać  następujące  pytanie:  „Jakie  modele  rzeczywistości 
udoskonalą czarodziejską percepcję całego ciała? W Historii Kosmicznej zawiera się wiele 
modeli  rzeczywistości,  z których każdy posiada odrębny aspekt odwołujący się do innych 
poziomów  i  porządków  wymiarowości,  hierarchii  i  holizmu  lub  holarchii –  władzy  nad 
całością.  Całość  Historii  Kosmicznej  uczestniczy  w  ładzie  holarchicznym  i/lub 
hierarchicznym. 

Jako że natura rzeczywistości zmienia się wraz z percepcją, potrzebą i trybem operacji, 
planetarny  czarodziej  noosferyczny  musi  mieć  do  czynienia  z  wielokrotnymi  modelami 
rzeczywistości. Możemy wymienić tu trzy zasadnicze: 

1. Do rozróżniania trybów rzeczywistości służy Potrójny Model Wszechświata
2. Do rozróżnienia trybów poznania służy Model Czterech Kolumn
3. Do  rozróżniania  poziomów  i  porządków  bytu  służy  Symultaniczny  Model 

Wszechświata

Gdy mówimy o modelu rzeczywistości, mamy na myśli pewną strukturę podstawową, 
która leży u podstaw systemu przekonań.  Czym jest  system przekonań? Nierzadko ludzie 
posługują się tym zwrotem bez zastanowienia co on tak naprawdę oznacza. Większość ludzi 
nie uświadamia sobie tego w co wierzy, choć większość ludzi wierzy w coś lub kogoś, kogo 
nie doświadcza w życiu codziennym.

System przekonań to jest wbudowanym wzorem zachowań oraz myśli wynikających z 
przyzwyczajeń i wzorem myślenia. Wszystkie powtarzalne czynności, które wykonujemy w 
życiu  codziennym  aby  stworzyć  pozory  ciągłości  wzoru  naszego  życia  konstytuują  nasz 
system  przekonań.  Pomyśl  o  tym.  Jakie  czynności  składają  się  na  twój  plan  dnia 
codziennego? Większość osób wstaje rano, bierze prysznic, zakłada jakieś dobre ubrania, po 
czym przygotowuje się  do wykonania jakiegoś rodzaju pracy.  Wierzą,  że powinni  dobrze 
prezentować się  w pracy,  a  być  może uważają że  to  nieistotne,  są  jednak przekonani,  że 
muszą  wykonywać  jakąś  pracę.  Jeśli  nie  mieliby  żadnej  pracy,  jak  sądzą,  nie  zdołają 
przetrwać, będą głodować lub umrą. 

Gdy miliony  ludzi  żyją  według  tego  samego  schematu  czy  modelu,  wszyscy  oni 
funkcjonują zgodnie ze wspólnym systemem przekonań. Ów całościowy system przekonań 
leży  u  podstaw  struktury  lub  modelu  rzeczywistości.  Istnieje  zatem  określony  system 
przygotowań  do  objęcia  stanowiska  lub  też  szkolenia  mającego  na  celu  przyuczenie  do 
wykonywania  pracy  konkretnego  rodzaju.  Należy  mieć  na  uwadze,  że  większość  zadań 
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wykonuje  się  zgodnie  z  gregoriańską  koncepcją  tygodnia  roboczego  i  weekendu,  co 
wzmacnia i utrzymuje w mocy technosferę. To jest obecnie suma zbiorowej karuzeli życia. 

Można  ograniczyć  system  przekonań  w  aspekcie  czasowym  jedynie  do  tygodnia, 
ponieważ  tydzień  powtarza  się  nieustannie  –  składa  się  z  dni  roboczych  i  dni  wolnych. 
Opisywana struktura przekonań zakłada,  że celem życia jest  ciężka praca mająca na celu 
zdobycie  określonej  sumy  pieniędzy,  dzięki  której  można  cieszyć  się  jakąś  formą 
wypoczynku czy rekreacji w czasie określanym jako weekend lub „czas wolny”. Wszystko to 
kształtuje  pewien  model  rzeczywistości  połączony  makroprogramem  kalendarza 
gregoriańskiego i  wzmocniony na każdym z osobna wziętym poziomie  różnymi  formami 
komunikacji społecznej, mediów i edukacji. 

Aktualnie obowiązujący kolektywny makroprogram zakłada, że dorastasz, zakładasz 
rodzinę, pracujesz, może dorobisz się daczy, jachtu albo domku w lesie, potem idziesz na 
emeryturę  –  i  o  to  chodzi!  Byłoby  jeszcze  dobrze,  gdybyś  był  szczęśliwy  i  zdrowy  w 
momencie  przejścia  na  emeryturę.  Gdy  spoglądasz  na  ten  model  rzeczywistości,  nie 
znajdujesz w jego ramach niczego, co wskazywałoby na konieczność wykroczenia poza ten 
model. Jest on prezentowany jako zespół środków mających na celu zwiększenie dobrobytu 
materialnego szerszego ładu społecznego. Istota ludzka jest według tej koncepcji trybikiem w 
mechanizmie.  Istnieją  różne  rodzaje  trybików  –  trybiki  sektora  usług,  trybiki  przemysłu 
ciężkiego, trybiki systemu finansowego itd. 

Opisywany  model  rzeczywistości  jest  podporządkowany  innym  przekonaniom  w 
rodzaju demokracji,  cywilizacji Zachodu lub globalizacji,  które stanowią pewnego rodzaju 
ogromne muszle obejmujące wszystkie pozostałe poglądy. Wszystkie opisywane przekonania 
i podgatunki przekonań składają się na strukturę określoną przez nas jako dominujący system 
przekonań,  który  można  podsumować  jako  materializm  historyczny.  To,  co  moglibyśmy 
określić  mianem przesłanki  antropologicznej,  wyraża  się  w konstatacji,  że  obecny model 
rzeczywistości  materializmu  historycznego  zaowocował  stworzeniem  hybrydowego  homo 
sapiens,  Człowiek hybrydowy nie jest już związany z jakąkolwiek tradycją.  Prawie każdy 
dysponuje połączeniem z Internetem, a nawet jeśli nie, może uzyskać taki dostęp znajdując 
kawiarenkę internetową w dowolnym miejscu,  nawet w górach Peru czy na australijskich 
odludziach. 

Współczesny  człowiek  planetarny  stanowi  dodatek  do  technosfery,  żerujący  na 
elektronicznym systemie nerwowym i w rezultacie jest pozbawiony tożsamości plemiennej i 
tradycji.  To  ten  właśnie  człowiek  planetarny  staje  się  podstawą  dla  noosfery.  Kolejnym 
etapem jest rozbicie obecnie przyjmowanego modelu świata. To ludzie wysadzili Bliźniacze 
Wieże w Nowym Jorku, nie muszą jednak wysadzać ich ponownie. Przemoc nigdy nie jest 
odpowiedzią. Tym razem zniszczony musi zostać przede wszystkim sam system myślowy, 
który stworzył Bliźniacze Wieże. Zastąpić go powinien nowy, pozytywny model, którym jest 
Historia Kosmiczna. 

Jesteśmy tu po to by odkryć że wszystko jest ze swej natury sakralne. Czym jest ład 
sakralny? Holonomia, albo też badanie systemów całościowych, jest pokrewna badaniom ładu 
sakralnego.  Przyczyną sakralnego charakteru  wszelkiego istnienia  jest  to,  że  wszystko co 
istnieje  stanowi  część  obszernej  całości  –  tę  właśnie  obszerną  całość  opisuje  Historia 
Kosmiczna.  Broniąc  tego  ładu  Historii  Kosmicznej  zbliżamy  się  do  nowej  definicji 
rzeczywistości,  w  myśl  której  całemu  Wszechświatu  zostaje  przywrócone  całościowe 
pojmowanie i zrozumienie tego co sakralne, władane przez zasadę boską koordynującą całość 
bytu.  W  ten  sposób  wszystkie  przejawy  istnienia  postrzegamy  jako  powiązane  ze  sobą 
nawzajem, pozostające ze sobą w związku, co stanowi samą teksturę ładu sakralnego. To, co 
profaniczne  istnieje  jedynie  w  ramach  zsekularyzowanego,  zdeteologizowanego  i  w 
konsekwencji sfragmentaryzowanego  umysłu człowieka współczesnego 
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[s. 121 – Potrójny Model Wszechświata

Potrójny  Model  Wszechświata  dotyczy dziedzin  percepcji  i  sądów które  stanowią 
naszą motywację gdy poruszamy się po świecie. Poniższy model przedstawia nam, że zawsze 
poruszamy się nie tylko przez dziedzinę wewnętrzną i zewnętrzną, ale również przez trzecią 
dziedzinę  lub  wszechświat  –  sferę  moralności  –  która  stale  wpływa  na  nasze  decyzje  i  
postrzeżenia. Poniższy rysunek wyraża całość, która jest czymś więcej niż tylko sumą swoich 
elementów.  Medytacja  nad  nim  i  kontemplacja  jego  elementów  składowych  stanowi 
ćwiczenie nadzwyczaj istotne dla Historii Kosmicznej

Historia Kosmiczna stanowi obwód tego, co znane, i tego, co poznawalne, przejaw 
próżni.  Stanowi  fundament  UR  –  Uniwersalnego  Przypomnienia,  obejmującego  cykl 
wiedzy,wzajemne obroty koła stawania się  i  koła  powrotu.  Historia  Kosmiczna ponownie 
formułuje  ludzkie  doświadczenie  uczestnictwa w trzech symultanicznych wszechświatach: 
moralnym,  imaginacyjnym  i  zjawiskowym,  zorganizowanych  i  wzajemnie  powiązanych 
poprzez ład synchroniczny. 

Kosmos stanowi obraz między wiecznością bez początku i wiecznością bez końca
Ład synchroniczny zapewnia punkty konwergencji, które przywracają jedność trzem 

wszechświatom, czyniąc je jednością. 

WSZECHŚWIAT MORALNY

Etyka i postępowanie moralne: 
Instynkt naturalny i zwierzęca pasja; koncepcje natury dobra i zła; zasady i normy 

postępowania;  maniery  i  edukacja  społeczna;  natura  cnót  i  zachowanie  pełne  cnót; 
(NIECZYTELNE)  i  dobro  podstawowe;  poczucie  sprawiedliwości;  władza  i  prawidłowe 
rządy, Społeczeństwo oświecone, Mądrość jako najwyższa wartość społeczna

Wartości estetyczne: 
 Zasada piękna natury; koncepcje dobrego i złego gustu; zasady edukacji estetycznej; 

rozwój  sądów  ocennych;  docenienie  różnych  kultur;  rozwój  wyższej  wrażliwości 
harmonicznej; sztuka jako życie codzinne; rozwój elegancji, postawa rytualna. 

Stadia przebudzenia duchowego: 
Poczucie przemiany i skruchy
Tęsknota za odkupieniem i wyższą prawdą
Przebudzenie boskiego umysłu/Boddhiczity
Modlitwa i medytacja
Dobrowolne oddanie się
Rozwój jaźni
Dyscyplina jogińska
Jedność z Bóstwem

Wartości duchowe: 

Formułowanie wątpliwości co do natury rzeczywistości
Dostrzeganie cierpienia i niedosytu
Poszukiwanie wyższych wartości
Sfera metafizyki i tego, co paranormalne
Eksploracja natury Boga
Święta bojaźń
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Cześć wobec (NIECZYTELNE) i prawdy

WSZECHŚWIAT IMAGINACYJNY

Umysł twórczy: 

Imaginacja twórcza
Doświadczenie zmysłu wewnętrznego
Moc wizualizacji
(NIECZYTELNE)
(NIECZYTELNE)
Umysł analogiczny
Inspiracja
(NIECZYTELNE)

Dziedzina archetypów: 

Dziedzina archetypów czystej formy
Dziedzina archetypów psychicznych
Elementy niefizyczne – duchy (NIECZYTELNE) i natury
Mity, struktury baśniowe i mityczne
Królestwa mityczne i utopie
Światy równoległe
Wyższe wymiary
Hierarchia
Zaświaty
Porządki anielskie

 Śnienie i alternatywne stany świadomości

Sny i śnienie
Marzenia na jawie i fantazje
Wizje i doświadczenia wizyjne 
Doświadczenia psychodeliczne
Doświadczenia wykroczenia poza ciało
Deja vu
Wspominanie poprzednich żywotów
Doświadczenie bliskości śmierci

Dziedzina kognitywna

Poznanie, percepcja i rozpoznawanie
Proces konceptualizacji
Przyzwyczajenia i pamięć
Epistemologia i teoria poznania
Systemy logiki
Liczby i matematyka
Poznanie telepatyczne
Czysty wgląd
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WSZECHŚWIAT ZJAWISKOWY

Dziedzina biologii

Definicje i natura życia
Ewolucja i geneza życia
Mikrobiologia i genetyka
Typy autotroficzne i heterotroficzne
Królestwo zwierząt
Dziedzina ludzka
Choroby i zdrowie
Biosfera
Technosfera 
Noosfera

Mikrofizyka

Cząstki subatomowe i fizyka kwantowa
Elektromagnetyzm i promieniowanie
Grawitacja i prawa fizyki
Struktury atomowe i komórkowe
Światło, ciepło i przewodzenie
Minerały i struktury krystaliczne
Związki syntetyczne
Chemia organiczna
(NIECZYTELNE) i cykle chemiczne

Psychofizyka: 
Nauka o: dotyku, smaku, powonieniu, słuchu, wzroku – percepcjach zmysłowych
Badanie: doznań wewnętrznych, głodu, zmęczenia, bólu, rozkoszy, płciowości, ego

Neurologia 
Mózg i umysł
Makrofizyka: 
Nauki o Ziemi: geologia i geochemia 
Układ Słoneczny i kosmomechanika
Gwiazdy i gwiazdozbiory
Komety i meteory
Supernowe, kwazary, pulsary
Galaktyki i porządki galaktyczne
Konstelacje i (NIECZYTELNE)
Teorie wszechświatów fizycznych
Kosmologia

Sztuka Czasu: 
PAN i architektura radiosoniczna
Czarodziej Ziemski i program szkoleniowy Czarodzieja Ziemskiego
Psychomitologia między planetarna
Dusza czwartowymiarowa: rejestracja w czasie
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Telektonon
Dreamspell: Kody czwartowymiarowe
Kalendarze i synchronometria
HARMONIA CZASU 13:20

Nauka Czasu: 
Kosmologia czasu
Podróże w czasie
Praktyki telapatyczne
Projekt Rind
Rozwój Harmonii Niebiańskiej
Dynamika Czasu 
260 postulatów
(NIECZYTELNE)
PRAKTYKI ŁADU SYNCHONICZNEGO

Prawo Czasu:
Planetarne Zgromadzenie Biosferyczne
Duchowe i kulturowe (NIECZYTELNE)
Określenie świadomości galaktycznej
Przejście z biosfery do noosfery
(NIECZYTELNE)
Proroctwo i Sąd Boski
Analiza ludzkich (NIECZYTELNE) w czasie
PRAWO CZASU W STOSUNKACH MIĘDZY LUDŹMI

UR

Ład Synchroniczny 
T(E)=Sztuka

(Większa wersja powyższej ryciy dostępna jest w książce do ćwiczeń)]

Imaginacja  jest  zdolnością  odczuwania  umysłu  –  BRAMA WEJŚCIOWA to  Sfery 
Subtelnej

Ciało jest zdolnością odczuwania świata zjawisk – BRAMA WEJŚCIOWA do Sfery 
Gęstej.

Dusza jest  zdolnością odczuwania woli  boskiej  – BRAMA WEJŚCIOWA do Sfery 
Czystej

]

Znowu, gdy mówimy o Historii Kosmicznej, opisujemy nowy model rzeczywistości. 
Mając na celu rozpoczęcie wznoszenia nowego gmachu od fundamentów, we wcześniejszych 
rozdziałach  mówiliśmy  o  wprowadzeniu  nowej  matrycy  chronometrycznej  albo  też 
zastąpieniu  starej  matrycy chronometrycznej  nową i  harmoniczną.  Przyjmując  że  matryca 
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harmoniczna  została  już  ustanowiona,  można  rozpocząć  tworzenie  nowych  modeli 
rzeczywistości  ilustrujących  nieustannie  wzrastające  porządki  harmonicznej  doskonałości, 
które  syntropijnie  oddziałują  na  siebie  nawzajem.  Miejsce  entropijnej  degradacji  energii 
powinien  zająć  syntropijny  wzrost  poziomu  energii  –  jest  to  jednak  energia  psychiczna. 
Energia  psychiczna  stale  zwiększa  swój  poziom,  w przeciwieństwie  do  energii  fizycznej, 
która  wydaje  się  ulegać  degradacji  na  przestrzeni  różnych  okresów  czasu.  Jak  widzimy, 
modele rzeczywistości  wynikające z  Historii  Kosmicznej  stanowią przeciwieństwo modeli 
rzeczywistości opar tych na materializmie historycznym. Powyższe tezy mają pomóc choć w 
pewnym stopniu zrozumieć co mamy na myśli gdy piszemy o modelu rzeczywistości. 

Gdy zastanawiamy się nad różnymi modelami rzeczywistości, pomocnym może być 
przemyślenie procesu trójstopniowego: 

1. Po pierwsze, istnieje wszech-przenikające pole inteligencji
2. W polu inteligencji znajduje się wtedy prosta forma zasad projektu
3. Z tej prostej formy zasad wyłaniają się świetliste formy kodowe

Potrójny   Model Wszechświata stanowi jedną z takich form

Wszechświat Zjawiskowy, Imaginacyjny i Moralny

Obejmując sobą cykle mądrości, wzajemne obroty Koła Stawania Się i Koła Powrotu, 
Historia Kosmiczna formułuje ponownie doświadczenie ludzkie, obrazując je jako udział w 
trzech  jednoczesnych  wszechświatach:  zjawiskowym,  imaginacyjnym  i  moralnym  – 
zorganizowanych i połączonych wzajemnie logiką ładu synchronicznego. Z punktu widzenia 
Historii  Kosmicznej, celem wprowadzenia Potrójnego Modelu Wszechświata jest ukazanie 
faktu,  że  nasze  rzeczywiste  codzienne  doświadczenie  życiowe  jest  wielowartościowe  i 
wielowymiarowe  –  niezależnie  od  tego  czy  uświadamiamy  sobie  ten  fakt.  W  procesie 
uświadamiania  sobie  istnienia  trzech  wszechświatów  –  zjawiskowego,  imaginacyjnego  i 
moralnego – które zawsze funkcjonują symultanicznie, można dokonać pogłębionej refleksji 
na temat tego, kim jesteśmy, i co właściwie tutaj robimy. 

Sfera Zjawiskowa

 Sfera  zjawiskowa stanowi  dziedzinę  surowych danych postrzeganych przez  nasze 
zmysły.  Zawiera  w  sobie  dziedzinę  biologii,  dziedzinę  mikrofizyki,  makrofizyki  i 
psychofizyki.  Ciało  jest  zdolnością  odczuwania  świata  zjawiskowego  i  bramą  do  sfery  
gęstej.  Ludzie widzą jedynie to, co zostali zaprogramowani by widzieć albo też uznawać za 
użyteczne,  zgodnie  przyjmowaną  przez  nich  intencją  życia.  Na  bardzo  podstawowym 
poziomie  organizujemy  świat  zjawisk  poprzez  nasze  postrzeżenia  –  ludzie  w  swojej 
większości są jednak niepomni tej prawdy. 

Świat zjawisk przez większość ludzi jest w pełni przyjmowany jako oczywistość – do 
tego  stopnia,  że  nikt  nawet  się  nad  tym  nie  zastanawia.  Efektem  życia  w  warunkach 
technosfery jest degradacja znacznej części potencjału interakcji między człowiekiem a tak 
zwanym  zewnętrznym  światem  zjawisk.  W  optyce  wielu  osób  dla  świata  zjawisk, 
rozumianego  jako  wszystko  co  znajduje  się  poza  ciałem,  charakterystyczne  są  przede 
wszystkim zmiany pogody. Nad tym dlaczego owe zmiany zachodzą większość osób jednak 
się  nie zastanawia.  Również prawdopodobnie nie  dochodzi  do uświadomienia sobie przez 
ludzi faktu, że większa część świata zjawisk zorganizowana jest w pierwszej kolejności w 
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myśl  zasady  wrażliwości  wizualnej,  a  w  drugiej  kolejności  w  myśl  zasady  wrażliwości 
słuchowej.

Idea,  zgodnie  z  którą  świat  zjawisk  jest  wszystkim  co  istnieje  jest  znacznie 
wzmacniana przez przytłaczający wpływ zaawansowanej technicznie nauki materialistycznej. 
Nauka materialistyczna poddaje badaniom coraz bardziej subtelne i mikroskopijne aspekty 
świata zjawisk, rozbijając go tym samym na chaotyczne mikrokomponenty. Jedną z przyczyn 
tego  przyspieszenia  badań  nad  mikro-  i  nanotechnologią  jest  odnalezienie  komponentów 
genetycznych, które będzie można wykorzystać do celów komercyjnych. Przykładem może 
być tu modyfikacja genetyczna. Jej odpowiednikiem w dziedziny fizyki są mikrokomponenty 
świata zjawisk, które mogą zostać wykorzystane komercyjnie w różnych dziedzinach – od 
technik komputerowych poczynając, na rodzajach uzbrojenia niczym z fantastyki naukowej 
kończąc. 

Podczas  gdy  świat  zjawisk  stanowi  przeważającą  część  wszystkiego  tego,  co 
współcześnie  dominująca  struktura  wiedzy światowej  uważa  za   rzeczywistość,  z  punktu 
widzenia Historii Kosmicznej jest on zaledwie podsystemem porządku zmysłowego. W tym 
aspekcie sfera zjawiskowa będzie rozpatrywana bardziej  szczegółowo w toku rozważań – 
zarówno w części poświęconej czarodziejskiej percepcji całego ciała, jak i w Tomie II, który 
w znacznym stopniu poświęcony jest problematyce Nauce Kosmicznej – dziedzinie wiedzy 
obejmującej wszystko to o czym zazwyczaj myślimy jako o sferze zjawiskowej. Tak jak i w 
przypadku  innych  sfer  przedstawionych  na  graficznym  schemacie  Potrójnego  Modelu 
Wszechświata (zob. s. 121), jest wskazane, by zastanowić się nad kategoriami świata zjawisk 
które ujawniają się nam i pośredniczą we wzajemnych relacjach między sobą, a także nad 
sposobem, w jaki łączą się one z innymi sferami.          

    Sfera Imaginacyjna

Sfera  imaginacyjna  jest  reprezentowana  w  dziedzinie  fizycznej  przez  nasz  system 
nerwowy i mózg, a kontaktuje się z tym co fizyczne, za pośrednictwem aparatu zmysłowego. 
Kontakt  zmysłowy  dostarcza  nam  informacji  na  którą  reagujemy.  Co  determinuje  nasze 
reakcje? Gdzie umiejscowione są te reakcje? Skąd przychodzą te obrazy?

 
[s.  123 -  Ciało jest  zdolnością odczuwania świata  zjawiskowego i  bramą do sfery 

gęstej. Imaginacja jest zdolnością odczuwania umysłu i bramą do sfery subtelnej. Dusza jest 
zdolnością  odczuwania  woli  boskiej  zjawiskowego  i  bramą  do  sfery  czystej  –  tego,  co 
Absolutne – w której jest tylko Duch, Zaświaty.]

Imaginacja  jest  zdolnością  odczuwania  przez  umysł  i  bramą  do  sfery  subtelnej. 
Zasadniczo  przyjmuje  się,  że  informacja  zmysłowa  dociera  pociąga  za  nerwowy  spust, 
wystrzał  następuje w mózgu,  potem zaś uwolnione zostają informacje w formie obrazów. 
Niezależnie  od  tego  czy  jest  to  prawda  czy  też  nie,  niekoniecznie  dotyczy  to  ćwiczeń 
wolicjonalnych, których zadaniem jest stworzenie pewnych obrazów w ramach umysłu. 

W jaki sposób myśl może zaowocować efektem w postaci obrazu? Bardzo ważne, by 
wziąć  pod  uwagę  fakt,  że  możemy tworzyć  myśli,  a  one  z  kolei  mogą  dawać  początek 
obrazom,  które  mogą  być  bardzo  rozbudowane.  Szczególnie  wówczas,  gdy zdamy sobie 
sprawę,  iż  tworzenie tego rodzaju wewnętrznych obrazów może wywierać na nasze ciało 
psychiczne/emocjonalne  efekt  równie  duży,  jak  jakikolwiek  obraz  ze  świata  zjawisk 
postrzeżony przy pomocy zmysłów.  

Sfera  imaginacyjna  zawiera  w  sobie  idee,  wizje,  sny,  intuicje,  odmienne  stany 
świadomości,  archetypy,  postrzeżenia  i  fantazje.  Ważne  by  podkreślić,  że  uaktywnienie 
dziedziny imaginacji  nie jest  zależne  od dziedziny zjawisk,  nie  należy też  mylić  terminu 
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„imaginacyjny” z terminem „wyimaginowany”. Pojęcie „imaginacyjny”” nadawane jest całej 
wewnętrznej  dziedzinie  doświadczenia,  podobnie  jak  termin  „zjawiskowy”  odnosi  się  do 
dziedziny doświadczenia zewnętrznego.  

Dziedzina imaginacyjna konstytuuje całokształt wszystkich funkcji i zdolności umysłu 
i ciała emocjonalnego. Pojęcie pola inteligencji odnosi się do zdolności organizowania świata 
imaginacyjnego w różne struktury, które skupiają w sobie rozmaite intencje, przekształcając 
je  w  metody  celowe,  sądy i  wizje.  Innymi  słowy,  sfera  imaginacji  jest  miejscem,  które 
zawiera w sobie myśli i sny; jednocześnie pole inteligencji jest zdolnością skupienia intencji 
w sferze imaginacyjnej, mające na celu stworzenie inteligibilnego wzoru, spójnej struktury 
lub  wizji  przekazującej  pewien  sens  czy  cel.  Na  kartach  Tomu  III  dziedzina  imaginacji 
zostanie opisana szerzej jako Wszechświat sam w sobie. 

Sfera moralna

Pomiędzy dwiema dziedzinami stanowiącymi wyrażenie zewnętrznej i  wewnętrznej 
natury człowieka istnieje trzecia natura – moralna. Dziedzina moralna dotyczy dziedzin dobra 
i zła, moralności, tego co słuszne i niesłuszne itd. Znajdują się tu nie tylko sny, wyobrażenia i  
odbicia doświadczeń świata,  ale także osądy, poczucia słuszności i niesłuszności,  piękna i 
brzydoty  itd.  Wydaje  się  to  związane  z  rozwojem duszy.  Sens  i  cel  egzystencji  ludzkiej 
zawsze powiązane są z moralnością. 

Żyjemy we Wszechświecie zjawiskowym w którym działają związki przyczynowo-
skutkowe.  Jesteśmy obdarzeni  zdolnością  do wkraczania do dziedziny imaginacji,  istnieje 
jednak  też  dziedzina  moralna/duchowa,  która  stanowi  czynnik  wzajemnego  przenikania 
dwóch  pozostałych  sfer.  Sfera  moralna  powiązana  jest  ze  zbawieniem,  odkupieniem  i 
doskonałością duszy ludzkiej. Dusza zawsze wędruje między światem i umysłem. Myśli są 
stale emitowane przez umysł i docierają do świata,  w którym wywołują pewnego rodzaju 
skutki, po czym powracają do umysłu przybierając postać sprzężenia zwrotnego ze strony 
świata. W ten sposób możemy dostrzec, że dusza nieustannie pełni rolę swoistego negocjatora 
między  procesami  sprzężenia  zwrotnego  powracającego  ze  strony  świata  i  przenikaniem 
świata przez umysł. Świat przedkłada pewne idee, umysł natomiast odpowiada. Albo też – z 
punktu widzenia sfery moralności  – świat przedstawia umysłowi pewną jakość,  natomiast 
inteligencja moralna musi podjąć decyzję jaka reakcja na tę jakość będzie korzystna z punktu 
widzenia rozwoju duszy. 

Dusza jest zdolnością odczuwania woli boskiej zjawiskowego i bramą do sfery czystej  
– tego, co Absolutne – w której jest tylko Duch, Zaświaty. Jakie czynniki decydują o tym, czy 
proces ewolucji posuwa się do przodu czy też zatrzymuje się? Najistotniejszym czynnikiem 
jest  czynnik  moralny  –  można  być  bowiem  bardzo  inteligentnym,  ale  nadal  nie  umieć 
odnaleźć sensu życia.  Postęp ewolucyjny ma znaczenie tylko w powiązaniu z ewoluującą 
inteligencją duszy.  W ramach tego procesu dusza musi doświadczyć wszystkiego. Jak zatem 
można  zatem  nazwać  cokolwiek  ostatecznie  złym?  Każdy  etap  charakteryzuje  się 
szczególnym typem moralności czy kodem procedowania.

Ład synchroniczny

Za  sprawą  Potrójnego  Modelu  Wszechświata  można  dostrzec,  że  umysł,  dusza  i 
zmysły  towarzyszą  sobie  wzajemnie  we  wspólnej  podróży.  Ład  synchroniczny  stanowi 
pewnego rodzaju punkt konwergencji  przywracający jedność  trzem wszechświatom, 
czyniąc je jednością. Gdy zdamy sobie sprawę z faktu, że w rzeczywistości trzy opisywane 
dziedziny przejawiają się jednocześnie w ramach każdej istoty ludzkiej, i kiedy uświadomimy 
sobie,  iż  czas  stanowi  główny  czynnik  organizujący  egzystencję  każdej  istoty  ludzkiej, 
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wówczas zaczynamy doceniać stopień, w jakim ład synchroniczny stanowi najwyższą zasadę 
jednoczącą  trzy  opisywane  Wszechświaty.  Wyobraź  sobie  na  przykład,  że  musisz  podjąć 
decyzję dotyczącą swojego zachowania w konkretnej sytuacji. Być może dokonując wyboru 
weźmiesz pod uwagę to jakie zachowanie w danej sytuacji jest słuszne, być może rozważysz 
różne alternatywne możliwości wyboru, by wskazać tę, która przyniesie najlepsze rezultaty. 
W  rozważania  nad  powyższymi  kwestiami  automatycznie  angażujesz  swoją  zdolność 
imaginacji,  ponieważ  wyobrażasz  sobie  różne  możliwości.  W  proces  rozważań  nad 
powyższymi kwestiami angażujesz również swoją zdolność moralną, ponieważ w jego toku 
dokonujesz  oceny  najlepszego  wyboru.  Zagadnienia  te  w  końcu  dotyczą  również 
wszechświata  zjawiskowego,  ponieważ  każda  podjęta  decyzja  będzie  miała  określone 
konsekwencje właśnie we wszechświecie zjawisk.

Wszystkie powyższe czynniki są połączone pewnym momentem w czasie w którym 
krystalizuje się decyzja i staje się manifestają, czyli się przejawia.  Kiedy ten jawny skutek 
umieszczony  zostanie  w  kontekście  ładu  synchronicznego,  wówczas  można  dostrzec,  że 
wszystkie  czynniki  zaangażowane  w  podejmowaną  decyzję  stanowiły  funkcję  procesu 
chronometrycznego. Gdy wydarzenie, jakim jest podjęcie decyzji,  zostanie umieszczone w 
kontekście kodów Prawa Czasu (rzeczywistej matrycy informacyjnej ładu synchronicznego), 
pojawia się zupełnie inny poziom oceny, który można nazwać  syntezą całości systemu.  Na 
tym poziomie znaczenie decyzji przybiera wartość wymiarową jako moment w naszym życiu, 
który pozostaje w określonej relacji z wszystkimi pozostałymi momentami.

[s.  125  –  Ład  synchroniczny  stanowi  pewnego  rodzaju  punkt  konwergencji 
przywracający jedność  trzem wszechświatom, czyniąc je jednością.] 

Inteligencja zmysłów

Jak  napisaliśmy wcześniej,  Historia  Kosmiczna  stanowi  rdzeń  powszechnego  pola 
inteligencji.  Owo  pole  inteligencji   koegzystuje  z  wszechobejmującym  umysłem.  Świat 
zjawisk stanowi odzwierciedlenie pola inteligencji. Umysł stanowi absolutny substrat sfery 
imaginacji,  która  dotyczy  wszystkiego  co  wiemy  o  świecie  zjawisk.  Inteligencja  jest 
zdolnością  umysłu  do  organizowania  –  każda  forma  organizacji  jest  równoznaczna  z 
działaniem pewnej inteligencji. 

Wszystko posiada  inteligencję  – nawet  mrówki  w swych podziemnych  komnatach 
posiadają  inteligencję.  Wraz  z  naszą  ewolucją  ku  wyższym  poziomom  autorefleksji, 
inteligencję postrzegamy również jako proces charakteryzujący się wyższą przyczynowością 
twórczą,  w  wyniku  którego  powstają  obrazy  za  sprawą  pewnego  systemu  zmysłowego 
przetwarzającego bodźce. Gdzie jest inteligencja, tam jest przyczyna. 

Świat zjawisk wydaje się pozostawać poza naszymi zmysłami. Czy to rzeczywiście 
prawda? W którym miejscu rozpoczyna się kończy się świat zjawisk i rozpoczyna się świat 
imaginacji? Nie można rozdzielać pola inteligencji od rzeczywistości imaginacyjnej ani nawet 
od pola dziedziny moralności. Czym jednak jest inteligencja i gdzie jest umiejscowiona? Czy 
inteligencja, podobnie jak umysł, stanowi pewną jakość przenikającą kosmos? Gdy mówimy 
o  inteligencji,  zazwyczaj  wiążemy ją  ze  sprytem i   wiedzą  o  tym jak wykonywać różne 
czynności.  Słownik  definiuje  inteligencję  jako:  „zdolność  do  uczenia  się  faktów  i 
umiejętności, a także stosowania ich; szczególnie wysoki stopień rozwoju tej zdolności”.

[s. 126:  Czarodziejska percepcja całego ciała dotycząca rzeczywistości: 

Zastosowanie czarodziejskiej percepcji całego ciała dotyczącej rzeczywistości to VR.
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Ostateczne zjednoczenie duchowe rodzaju ludzkiego stanowi pierwotne, oryginalne, 
uniwersalne  Przypomnienie/Religię/Zmartwychwstanie.  HISTORIA  KOSMICZNA  musi 
zostać połączona w jedność poprzez zasadę UR. 

„Awatarą jest ten, kto ma świadomość obecności i potęgi Bóstwa, które zrodziło się w 
nim lub zstąpiło weń i  włada z wewnątrz jego wolą,  życiem i działaniami; utożsamia się 
wewnętrznie z tą boską potęgą i działaniami”. 

Aurobindo

Czy  to,  co  wiemy,  jest  zaledwie  funkcją  naszych  postrzeżeń  zmysłowych?  Czy 
postrzeżenia zmysłowe człowieka stanowią totalność tego, co może zostać poznane. Czy jest 
to moment iluzoryczny, czy też istnieje coś więcej? To, co jest ukryte czy nie przejawione 
istnieje  w  świecie  POZA  postrzeżeniami  ludzkimi,  który  możemy  znać  jako  świat 
imaginacyjny”. ] 

Sens,  w  jakim rozumiemy pojęcie  inteligencji,  związany jest  przede  wszystkim z 
poznaniem oceniającym,  który  umożliwia  nam  rozróżnianie  postrzeżeń  i  doświadczeń  w 
zgodzie z zakładanym przez nas celem czy przyczyną. Inteligencja wpływa tym samym na 
proces  podejmowania  decyzji  i  na  stopień,  w  jakim  decyzja  ta  przybliża  osiągnięcie 
konkretnego celu czy skutku.

Umysł  pobiera  różnego rodzaju dane  ze  sfery zjawisk poprzez  zmysły i  struktury, 
organizując je w obrazy i język. Z perspektywy Powszechnego Umysłu Kosmicznego różnym 
zjawiskom nadawane są różne nazwy. Powstanie różnych zjawisk zawsze powiązane jest ze 
strukturą i stadium rozwoju Historii Kosmicznej, do których dane zjawisko się odnosi. Dzieje 
się  tak  ponieważ  Historia  Kosmiczna stanowi  opis  procesu  twórczego składającego  się  z 
etapów  stworzenia,  w  ramach  którego  poszczególne  znaczenie  nadawane  jest  zarówno 
impulsom i strukturom imaginacyjnym, jak i danym zmysłowym i sposobowi, w jaki zostały 
one zorganizowane. 

Z punktu widzenia czarodzieja zmysły zawsze powinny być czujne i powinny zawsze 
pozostawać w kontakcie  ze  wszystkim co  pozostaje  w naszym otoczeniu.  W jaki  sposób 
organizujesz swoje doświadczenie świata zjawisk? Dlaczego dwie różne osoby mają te same 
doświadczenia, ale doświadczają och w sposób całkowicie odmienny? Musisz rozwinąć w 
sobie pełną wrażliwość na wszystko w swoim otoczeniu. Wszystko czego doświadczasz to 
określone dane psychiczne. 

Na  poziomie  Absolutnym  nie  ma  nic  oprócz  czystej  harmonii.  Na  poziomie 
fundamentalnym czy względnym możemy zapytać; Czy to co znamy jest zaledwie funkcją 
naszych postrzeżeń zmysłowych? Czy postrzeżenia zmysłowe człowieka stanowią całość tego 
co może zostać poznane? Czy jest to zagadnienie iluzoryczne, czy też może coś więcej?

To co jest ukryte lub nie przejawia się istnieje w świecie pozostającym poza percepcją 
ludzką,  który  znamy  jako  świat  imaginacyjny.  Poznajemy  świat  imaginacyjny  poprzez 
wnioskowanie i myślenie przez analogie. Zgodnie z zasadami wnioskowania poprzez analogię 
można powiedzieć, że nasze postrzeganie wiedzy przypomina sytuację żaby na dnie studni, 
która spogląda w górę i jest przekonana, że okrągłe koło które widzi nad sobą to całe niebo. 
Gdy wychodzi ze studni,  dostrzega,  że wszystko wygląda zupełnie inaczej. Czy tak samo 
wygląda sytuacja z naszą świadomością?

[s. 127 - Nasze postrzeganie wiedzy przypomina sytuację żaby na dnie studni, która 
spogląda w górę i jest przekonana, że okrągłe koło które widzi nad sobą to całe niebo. Gdy 
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wychodzi ze studni, dostrzega, że wszystko wygląda zupełnie inaczej. Czy tak samo wygląda 
sytuacja z naszą świadomością?]

W  dziedzinie  zjawisk,  zdolność  do  organizowania  jest  w  znacznym  stopniu 
strukturyzowana poprzez postrzeżenia zmysłowe. Cały Wszechświat takim jakim go znamy 
stworzony jest z tego co pobierają nasze organy zmysłowe. Kiedy wszystkie dane zmysłowe 
organizowane  są  przez  umysł,  powstaje  wszechświat  imaginacyjny.  Dane  pochodzące  z 
różnych  organów  zmysłowych  wraz  z  naszą  strukturą  psychogenetycznym  współtworzy 
postrzegalne wizerunki psychiczne. Oto ważne aspekty do rozważenia, które powinny zostać 
rozważone w procesie tworzenia wyższej wizji rzeczywistości. Ważne, by zrozumieć w jaki 
sposób konstruujemy obraz i w jaki sposób obrazy świata mogą stać się stereotypami. 

Po  raz  kolejny  widzimy  dialektykę  uwarunkowanej  wiedzy  i  świeżym  zestawem 
doznań.  W ramach  mózgowego  systemu  przetwarzania  i  gromadzenia  informacji  istnieją 
pewne  wzory  określane  jako  filtry  biogenetyczne.  Gdy uwarunkowany wzór  percepcyjny 
zostanie  zakodowany  w  umyśle,  wiele  doznań  ulegnie  odrzuceniu  lub  przefiltrowaniu. 
Doznania  które  zostaną  zaakceptowane  będą  musiały  przejść  przez  filtry  biogenetyczne 
umysłu  konceptualnego  dostosowanego  do  określonej  przyjętej  uprzednio  percepcji 
rzeczywistości.  Dopóki  filtry  te  nie  zostaną  zdeprogramowane,  oczyszczone  i 
przezwyciężone, będzie bardzo trudno określić co tak naprawdę jest rzeczywiste. 

Przedstawiony  opis  systemu  przetwarzania  informacji  zmysłowych  definiuje  świat 
tego,  co  względne.   W świecie  tym  wszystko  jest  względne,  ponieważ  różnego  rodzaju 
struktury nie są niczym innym, jak tylko subiektywnymi impresjami lub zaburzeniami miriad 
obserwatorów składających się na ludzką biomasę. Możemy zadać to pytanie po raz kolejny. 
Czy  można  cokolwiek  obiektywnie  poznać  czy  zdefiniować?  Różne  gatunki  mają  swoje 
postrzeżenia zmysłowe, ale czy między nimi informacja zmysłowa ma charakter subiektywny 
czy obiektywny?

[s.  128  -  Elementy  stworzenia  są  w  rzeczywistości  psychicznymi  projekcjami 
myślowymi Umysłu Boskiego, co jest równoznaczne z ich absolutną doskonałością, precyzją 
i poznawalnością.] 

Wiemy,  że  w  ogólnym  sensie  ludzie  mogą  postrzegać  ten  sam obiekt  w  rodzaju 
wschodzącego  Słońca  (albo  też  czegoś  co  przypomina  Słońce  –  dużego  lśniącego  dysku 
wyłaniającego  się  zza  wschodniego  horyzontu),  lecz  to  w  jaki  sposób  obserwatorzy 
przetwarzają otrzymaną informację jest bardzo zróżnicowane. Bo co – czy mamy inny zmysły 
czy organy zmysłowe niż  mamy? Czy jest  możliwe postrzeganie wyższej  inteligencji  lub 
egzystencja  funkcjonująca  bez  organów  zmysłowych  lub  z  dodatkowymi  organami 
zmysłowymi?  Informacja  otrzymywana  poprzez  nerw  słuchowy  jest,  na  przykład,  dość 
odmienna  od  informacji  otrzymywanych  przez  nerw  wzrokowy.  Jak  wielu  zmysłów 
potrzebujemy, aby połączyć świat w jedną, spójną całość? Jaka jest forma i wzór stworzenia?

Elementy  stworzenia  są  w  rzeczywistości  psychicznymi  projekcjami  myślowymi 
Umysłu  Boskiego,  co  jest  równoznaczne  z  ich  absolutną  doskonałością,  precyzją  i 
poznawalnością. Wszystko co robimy wypływa z wyłącznie z boskiej domeny imaginacyjnej. 
Musisz zacząć badać proces wszystkiego. Wszystko co istnieje oparte jest na pewnego rodzaju 
boskim projekcie. Pracujemy z częściami składowymi tego boskiego projektu. Odkrywamy 
magiczne miejsce, gdzie dokonał się pierwotny impuls. Czy kiedykolwiek istniała absolutnie 
pusta przestrzeń? Czy Bóg istniał kiedykolwiek bez formy i bytu? Co się wydarzyło? Coś się 
wydarzyło  –  i  Bóg  dokonał  projekcji  swojego  planu  i  formy.  Co jako  pierwsze  wpisane 
zostało  w  boski  szablon?  Jaka  była  pierwsza  myśl?  Czy  był  to  dźwięk?  A może  myśl 
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całkowicie wizualna? Jak doświadczano pierwszych myśli? Myśli te należy poddać głębokiej 
kontemplacji w ciszy.     

 

Estetyka moralna

Najprostszym  sposobem  opisania  Historii  Kosmicznej  jest  zdefiniowanie  jej  jako 
inwolucji ducha ku materii i  duchowej ewolucji z materii.  W tym przypadku wszechświat 
moralny  zostaje  zdefiniowany  jako  pewien  głos  determinujący  to,  czy  zachodzi  postęp 
ewolucyjny.  To,  czy  zachodzi  postęp  ewolucyjny  zależy  od  tego,  czy  przejawy istnienia 
ewoluują  ku  duchowi  czy  też  nie.  „Postęp”  ma  znaczenie  wyłącznie  w  perspektywie 
wyłącznie  w powiązaniu  z  ewolucją  inteligencji  duszy.  Jak zauważyliśmy wcześniej,  aby 
dusza mogła zyskać wymiar uniwersalny, musi w procesie tym doświadczyć wszystkiego. Jak 
zatem możemy mówić, że cokolwiek jest złe?

William Blake powiedział: „Droga do pałacu wiedzy wybrukowana jest występkiem”. 
Oznacza  to,  że  jeśli  pragniemy  doświadczyć  wiedzy,  musimy  doświadczyć  wszystkich 
aspektów  życia.  Jeśli  dziecko  nieustannie  próbuje  włożyć  rękę  do  ognia,  z  zakazów  nie 
wyniknie nic dobrego, dopóki dziecko nie doświadczy oparzenia. W tym prostym przykładzie 
zawiera się  paradoks uczenia  się,  rozwoju duchowego,  rozwoju duchowego,  moralności  i 
immoralizmu. Sens i cel człowieka zawsze powiązany jest z moralnością. 

[s. 129 - To, czy zachodzi postęp ewolucyjny, zależy od tego, czy przejawy istnienia 
ewoluują ku duchowi czy też nie.]

Zaczynamy definiować pewną liczbę kategorii wszechświatów doświadczenia, wśród 
których  wymienić  należy  między  innymi  wszechświat  estetyczny,  ściśle  powiązany  ze 
wszechświatem moralnym. Cała natura stanowi dzieło sztuki. Gdy przechodzimy do oceny 
zachowania ludzkiego, mówimy: „ta osoba jest rzeczywiście rozmamłana” albo „ta osoba jest 
rzeczywiście  schludna”.  Są  to  sądy etyczne  wygłaszane  na  temat  fundamentalnych  norm 
estetycznych.  Jaki  jest  związek  między  fundamentalną  normą  estetyczną  W jaki  sposób 
rozumienie  fundamentalnej  normy  estetycznej  powiązane  jest  z  fundamentalną  normą 
etyczną?  Dobro  zharmonizowane  z  prawdą  może  być  tylko  estetyczne.  Najpierw  jednak 
trzeba  wiedzieć  co  jest  prawdziwe.  Gdy postrzegasz  to  co  prawdziwe,  wówczas  tworząc 
odpowiednie  wzory  zachowań  zrozumiesz  również  co  jest  „dobre”.  Jeśli  stworzysz 
odpowiednie  wzory zachowań i  staniesz  się  „dobry”,  wówczas  ustanowisz  pewną normę, 
która może jedynie być harmoniczna. Prawda jest zawsze harmoniczna. Prawda może być 
dysharmoniczna  jedynie  względem  ego,  dzieje  się  tak  jedynie  dlatego,  że  ego  jest 
dysharmoniczne.  Jeśli  oprzesz  wzory swego zachowania  na  prawdzie,  wówczas  nie  tylko 
nadasz swojemu istnieniu harmonię, ale także zyskasz pewną wbudowaną estetykę, ponieważ 
norma harmoniczna daje początek dobru, prawdzie i pięknu. 

Gdy  uda  ci  się  osiągnąć  normę  harmoniczną,  wówczas  będziesz  mógł  podnosić, 
edukować  i  uwznioślać  postrzeżenia  innych  ludzi  w  taki  sposób,  by  mogli  oni  powoli 
rozwijać doskonalszą percepcję piękna, harmonii i sztuki. Podobnie jak etyka, percepcje te 
trzeba rozwijać. Opisywane jakości stanowią wyraz stadiów percepcji ludzkiej, wznoszonej 
na coraz wyższe poziomy i doskonalonej w ramach doświadczenia rzeczywistości i jaźni. 

Proste, najbardziej eleganckie środki zawsze będą prawdziwe; będą tym samym także 
estetyczne i moralne. Ważne, by zrozumieć to w celu  objęcia umysłem wszystkiego jako 
pewnego całościowego ładu. Do dziedziny estetyki należą także ludzie, którzy poddają różne 
rzeczy krytyce (jak krytycy sztuki) – dotyczy to wydawania sądów. Może się wydawać, że 
powyższe  kwestie  mają  wymiar  raczej  filozoficzny  czy  estetyczny,  ale  muszą  zostać 
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rozpatrzone  w  kontekście  rzeczywistego  rozwoju  umysłu.  Dziedzina  estetyki  dotyczy 
kategorii  smaku.  Czym jest  dobry  smak?  Czym jest  zły  smak?  Co  jest  piękne?  Co  jest 
brzydkie?

[s.  130  -  Gdy  uda  ci  się  osiągnąć  normę  harmoniczną,  wówczas  będziesz  mógł 
podnosić,  edukować i  uwznioślać  postrzeżenia  innych ludzi  w taki  sposób,  by mogli  oni 
powoli rozwijać doskonalszą percepcję piękna, harmonii i sztuki.]

Smak  i  moralność  są  bardzo  blisko  powiązane  wzajemnie.  Dlaczego  jednak  na 
pierwszym  miejscu  zajmujemy  się  kwestiami  moralności?  Wracamy  zatem  do  pytań: 
Dlaczego tu jesteśmy? Kim jesteśmy? Czym jest grzech pierworodny? Istoty ludzkie stanowią 
jedyny gatunek który podnosi kwestię smaku. Można przytoczyć tu przykład sytuacji,  gdy 
Votan  po  raz  pierwszy  wysłał  swoim  wydawcom  projekt  okładki  dzieła  Time  and  the  
Technosphere w roku Słonecznego Nasienia (2002). Okładka przedstawiała atak na Bliźniacze 
Wieże. Marketingowcy uznali, że wizerunek Bliźniaczych Wież był obraźliwy czy też w złym 
smaku i nie zgodzili się wydrukować książki, żądając zmiany okładki. Dlaczego? Kto myślał 
w ten sposób? Co  tu się dzieje? Czy jest to zagadnienie nie tylko smaku moralnego, ale także 
cenzury?

Wszechświat moralny i sposób postępowania

Według dziedziny moralności, znajdujemy się na tej planecie po to by zobaczyć, czy 
umiemy się zachowywać we właściwy sposób. Dla dziedziny moralności charakterystyczne 
są kody etyczne w rodzaju: „Nie kradnij”, „Nie kłam” albo, jak w przypadku nakazów Rinri, 
„Pracuj dla Najwyższej Radości”.  Zasadniczo główne tradycje religijne i duchowe uznają 
pewien  wspólny poziom zachowań  etycznych.  Przykładem może  być  tu  treść  Dziesięciu 
Przykazań, która, w ten czy inny sposób, może zostać odnaleziona w nakazach buddyjskiej 
vinaya, a także w wielu fragmentach Koranu. Absolutnie każdy system przekonań duchowych 
ma u swoich korzeni pewnego rodzaju kodeks zachowań etycznych. Wskazuje to na istnienie 
sui  generis uniwersalnej  wrażliwości  moralnej,  niezależnej  od  tradycji  duchowych  czy 
przekonań religijnych. 

Kodeksy moralne rozwijają się w poszczególnych etapach. Niektórzy zachowują się 
moralnie ze strachu przed karą.  To najniższy poziom wszechświata moralnego, który daje 
początek myślom takim jak „Jeśli nie będę postępować dobrze, zostanę ukarany – będę zatem 
postępować dobrze” albo „jeśli nie będę postępować dobrze potępią mnie moi bliźni, będę 
zatem postępować dobrze”. Najniższym poziomem postępowania moralnego jest zachowanie 
wynikające z nakazu, mające na celu uniknięcie kary czy krytyki. 

[s.  131  -  Kodeksy  moralne  rozwijają  się  w  poszczególnych  etapach.  Niektórzy 
zachowują  się  moralnie  ze  strachu  przed  karą.  (...)  Najniższym  poziomem postępowania 
moralnego jest zachowanie wynikające z nakazu, mające na celu uniknięcie kary czy krytyki.]

Społeczeństwa są budowane na instytucjonalizacji różnych form moralności – poprzez 
zasady, prawa, itd.  Na przykład jednym ze sposobów w jaki społeczeństwo amerykańskie 
instytucjonalizuje  moralność jest  system legislacyjny,  który tworzy prawo.   Jeśli  złamiesz 
prawo,  zostaniesz  uznany za  kryminalistę  lub  osobę  niemoralną  i  zostaniesz  ukarany.  To 
wkracza  głęboko  w  zagadnienie  wolnej  woli.  Czy  mamy  wolną  wolę?  Czy  jako  ludzie 
jesteśmy  niezdolni  do  zachowania  moralnego  w  takim  stopniu,  że  potrzebujemy  rządu? 
Pytanie to stanowi aspekt krytycznej inteligencji moralnej. 
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Zasadniczo, wszechświat moralny stwierdza: „Ta strona jest dobra” i „ta strona jest 
zła” albo też „Po tamtej stronie są kłamcy i hipokryci, a po tej ci, którzy kierują się zasadami 
etyki”.  Zasad  etyki  przestrzegają  ci,  którzy  znajdują  się  na  wyższym  etapie  rozwoju 
moralnego.  Najwyższy poziom osiągają  ci,  którzy  są  oświeceni  i  żyją  w zjednoczeniu  z 
Bogiem. 

Zgodnie  z  wieloma  różnymi  tradycjami  gdy  odnajdzie  się  ten  poziom,  wówczas 
wszystko ponownie staje się dozwolone. Dzieje się tak, ponieważ wówczas rozwiewają się 
iluzje.  Gdy rozwiewają  się  iluzje,  wówczas  uświadamiasz  sobie,  że  pewnych  rzeczy nie 
robiłeś ze strachu i dlatego, że potrzebowałeś pozwolić sobie na jasność co do prawdziwej 
natury rzeczywistości. Gdy jednak dostrzeżesz już prawdziwą naturę rzeczywistości, zdajesz 
sobie sprawę, że powstrzymywanie się od robienia czegokolwiek ze strachu nie jest postawą 
szczególnie dostojną. 

Według  większości  systemów  religijnych  zasady  etyczne  obracają  się  wokół  celu 
życia, którym, w większości przypadków, jest zbawienie i rozwój duszy. Celem życia jest 
podążanie za zasadami etyki i postępowanie wedle cnót, dzięki któremu można stanąć twarzą 
w twarz z Bogiem. Celem życia jest to, by umrzeć czystym. Większość tradycji religijnych 
zakłada  istnienie  jakiejś  formy  życia  pozagrobowego,  któremu  to  założeniu  towarzyszy 
zasada etyczna o treści: „Jeśli żyjesz zgodnie z założeniami Stwórcy, nadal będzie działo się 
dobro, nie popadniesz zaś w odstępcze stany zła”. Większość tradycji religijnych zgadza się 
także,  że  istnieje  pewien  rodzaj  stanu  natury,  zakłada  jednak  również,  że  podążanie  za 
instynktami stanu natury może spowodować kłopoty. 

Koran  stwierdza,  że  człowiek  stworzony  został  zgodnie  z  pewnym  pierwotnym 
planem, a Bóg zawarł wiedzę o sobie w każdej istocie ludzkiej i we wszystkim co istnieje.  
Każdy posiada tę wiedzę w swej naturze. Ponieważ jednak oddaliliśmy się od natury, prawda 
ta  jest  po  większej  części  ukryta.  Zinstytucjonalizowane  ukrywanie  tej  prawdy 
fundamentalnej zapisanej w naszych sercach tworzy niebezpieczne środowisko dla naszych 
instynktów naturalnych. 

[s. 132 - Według większości systemów religijnych zasady etyczne obracają się wokół 
celu życia, którym, w większości przypadków, jest zbawienie i rozwój duszy. Celem życia jest 
podążanie za zasadami etyki i postępowanie wedle cnót, dzięki któremu można stanąć twarzą 
w twarz z Bogiem.]

Wszystko  to  stanowi  opis  wszechświata  moralnego.  Pytania  brzmią  zatem 
następująco:  Jeśli  celem  życia  jest  rozwój  i  zbawienie  duszy,  jakich  zasad  etycznych 
powinniśmy  przestrzegać?  Jaki  jest  najlepszy  sposób  zachowania  się  we  wszystkich 
sytuacjach? Wszystko, co pomaga człowiekowi w jego dążeniu do bycia „dobrym” należy do 
sfery  moralności.  Gdy  mówimy  o  celu  życia,  również  odnosimy  się  do  wszechświata 
moralnego. Niektórzy twierdzą, że życie tak naprawdę nie ma żadnego celu, że my po prostu 
tu jesteśmy. Takie stwierdzenie może stanowić wymówkę usprawiedliwiającą wszystko. To 
nihilizm moralny. Przeciwieństwem takiej postawy jest pogląd, zgodnie z którym życie ma 
znaczenie, a zatem powinniśmy rozwijać się i  być dobrymi ludźmi.   Pojawiają się jednak 
pytania.  Czy  dziecko  rodzi  się  moralne,  czy  też  moralność  jest  czymś  czego  się  trzeba 
nauczyć? Czy natura ma swoją moralność? Czy wszechświat funkcjonuje zgodnie z jakimś 
zbiorem  zasad  moralnych?  Czy  częstotliwość  chronometryczna  13:20  stanowi  samoistny 
zbiór  zasad  moralnych?  Czy  zagadnienie  moralności  jest  podnoszone  przez  ludzi  tylko 
dlatego, że są oni zdolni odstąpić od Planu Boskiego? Powyższe zagadnienia muszą zostać 
zdefiniowane lub rozważone wówczas, gdy definiujemy lub opisujemy wszechświat moralny. 

Większość tradycji zakłada, że człowiek rodzi się słaby, otrzymuje zasady etyki, po 
czym  rozwija  się  przechodząc  kolejne  stadia.  Sura  Koranu  84:19  stwierdza:  „Będziesz 
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przechodzić  przez  kolejne  etapy”.  Bhagavad-gita  stwierdza:  „Stopniowo,  krok  po  kroku 
należy  wchodzić  w trans  dzięki  inteligencji  podtrzymywanej  przez  pełne  przekonanie…” 
6:25.  Na  ścieżce  buddyjskiej  bodhisattva  musi  przejść  przez  dziesięć  etapów,  zwanych 
również  bhumi.  Gdy istota  ludzka  przyswoi  sobie  zasady  etyki,  może  rozwijać  w  sobie 
głębsze poziomy wglądu. Zgodnie z tradycją buddyjską, by zostać mnichem lub zakonnicą 
trzeba przez długie lata  oddawać się studiom i żyć  w klasztorze – wtedy człowiek może 
zbawić swoją duszę, to znaczy dostąpić oświecenia. Zakony klasztorne istnieją także w religii 
chrześcijańskiej.  Czy  jednak  jest  to  najlepsza  droga?  Czy  jest  to  najlepsza  droga  dla 
wszystkich? Czy każdy nie powinien zatem stać się mniechem albo zakonnicą?

[s.  133  -  „Stopniowo,  krok  po  kroku  należy  wchodzić  w  trans  dzięki  inteligencji 
podtrzymywanej przez pełne przekonanie…” 6:25]

Na  przykładzie  społeczności   tubylczych/pierwotnych  zaobserwować  możemy 
znacznie wyższy poziom integracji wszechświata moralnego z procesem życia. Tradycje te 
skłonne są raczej  zalecić  posty i  samotne wyprawy mające na celu osiągnięcie  wizji,  niż 
wycofanie  się,  umartwianie  ciała  i  ascezę.  Postawa  ta  jest  zgodna  z  fundamentalnymi 
naukami  islamu.  Zagadnienie  dyscypliny  związane  jest  ze  wszechświatem  moralnym  – 
rozwój duszy i jaźni  jest dyscypliną. 

Badanie jaźni jest badaniem drogi

„Badanie  drogi  jest  badaniem  jaźni;  badanie  jaźni  jest  zapominaniem  jaźni. 
Zapomnienie jaźni jest  oświeceniem wszechrzeczą.  Oświecenie wszechrzeczą to  usunięcie 
bariery między jaźnią a tym co nią nie jest”. (Dogen)

Badanie  jaźni  wydaje  się  nam  opisem  tego,  w  jaki  sposób  nauczyciele  duchowi 
postzregają  rozwój duszy.  Jeśli  chcesz poznać drogę czy cel życia,  musisz badać zamego 
siebie.  Jeśli  zbadasz siebie w sposób staranny, wówczas zapomnisz siebie.  Dzieje się tak, 
ponieważ rzeczona jaźń nie charakteryzuje się  bytem substancjalnym; nasze ego powinno 
zatem zostać w pełni zapomniane. W rzeczywistości rozróżnienie między tobą a światem jest 
fałszywe. 

Podsumowując, ponieważ nie zaznajomiłeś się jeszcze w pełni z Potrójnym Modelem 
Wszechświata, sprowadzamy sferę imaginacyjną do świata zjawiskowego w poszczególnych 
etapach,  możesz  zatem  rozpocząć  praktykę  już  teraz.  Pierwsze  stadium  dotyczy 
uświadomienia sobie twojego aktualnego doświadzcenia. Zrób sobie przerwę na chwilę. Co 
odczuwasz właśnie teraz? Jakie są twoje doznania? Jakiego rodzaju myśli się pojawiają? W 
którym  momencie  doznanie  czy  postrzeżenie  zewnętrzne  staje  się  wewnętrzną  ideą  lub 
obrazem, który – jak się wydaje – żyje własnym życiem?

Rozważ następnie różnicę między tak zwanym zewnętrznym światem zjawiskowym a 
tym, co pojawia się w twojej wyobraźni. Po poczynieniu tych obserwacji w sposób sumienny,  
możesz  zacząć  eksplorować  różnego  rodzaju  dziedziny  konstytuujące  wszechświat 
imaginacyjny  w  sposób  bardziej  sumienny.  To  ogromne  i  chwalebne  zadanie.  To  wielka 
odpowiedzialność  –  pozbyć  się  starych  i  nieadekwatnych  form myślowych  i  zastąpić  je 
nowym ładem kosmicznym. Pamiętaj,  że Historia Kosmiczna stanowi funkcję Najwyższej 
Jaźni i jest odbiciem Kosmosu. Obejmując umysłem wszystkie te stadia rozwoju, tworzysz 
drogę wiodącą do nowego stadium ewolucyjnego.

iZapewne rzeczywistość to coś więcej niż mówi nam wzrok  inne zmysły. Historia 
Kosmiczna  nieodzownie  dostępna  jest  zmysłom,  dotyczy  także  rozumienia  względnych 
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ograniczeń  wiedzy  zmysłowej  odnoszących  się  do  czasu,  kultury,  języka  itd.  Wszystkie 
wymienione uwarunkowania wpływają na wszystko co wiemy. 

[s.  134  -  Musimy  dotrzeć  do  momentu,  gdy  wykroczymy  poza  uwarunkowane 
odzwierciedlenia  umysłu,  dzięki  czemu  posiądziemy  możliwość  bezpośredniego 
doświadczania rzeczywistości.]   

Jak możemy w istocie osiągnąć stan wiedzy obiektywnej? Kaukaski mistrz suficki 
Gurdżijew  zbadał  to  zagadnienie  z  wielką  dokładnością.  Musimy  ponownie  wrócić  do 
licznych pytań. Czym jest buddyjska ścieżka poszukiwań? Czym jest dążenie do zbawienia? 
Musimy  dotrzeć  do  momentu,  gdy  wykroczymy  poza  uwarunkowane  odzwierciedlenia 
umysłu, dzięki czemu posiądziemy możliwość bezpośredniego doświadczania rzeczywistości. 
Gdy doświadczamy rzeczywistości w sposób bezpośredni, wydaje się, że oddalamy się od 
świata,  jak  w  powieści  Hermana  Hesse  Gra  szklanych  paciorków.  W tej  futurystycznej 
powieści Hesse opisuje utopijne społeczeństwo w którym wyodrębniona, elitarna grupa ludzi 
poświęciła  swoje  życie  stworzeniu  rozległego  systemu  wzajemnych  powiązań  –  Gry 
Szklanych Paciorków – integrującej rózne formy wiedzy zmysłowej – muzyki, malarstwa itp. 
Zostaje tam jednak poruszona pewna kwestia – Gra Szklanych Paciorków jest absorbująca do 
tego stopnia, że wydaje się negować wszelkie formy życia i całą czeczywistość, od której 
uprawiający ją odsuwają się w coraz większym stopniu. 

Jeśli chcesz zbadać coś w sposób absolutnie niezakłócony, musisz odsunąć się od tego 
na dłuższy okres czasu. W jaki sposób można zintegrować badanie samego siebie i badanie 
świata  zjawiskowego?  Między  badaniem  świata  zjawiskowego  i  świata  imaginacyjnego 
znajduje się badanie jaźni.  Dziedzina imaginacji składa się z idei i obrazów, podczas gdy 
świat  zjawisk stanowi czyste  dane  – i  gdzieś  między obydwiema domenami znajduje się 
badanie  jaźni.  Są  to  ważne,  lecz  subtelne  kwestie.  Badanie  jaźni  stanowi  odbicie 
wszechświata moralnego. 

Z  punktu  widzenia  Historii  Kosmicznej  i  Prawa  Czasu  nie  można  dokonać 
prawidłowego opisu Wszechświata bez rozważenia,  po pierwsze,  natury umysłu i sposobu 
poznania umysłu. Po przeprowadzeniu tych rozważań można zwrócić się ku wzajemnemu 
związkowi poznania umysłu i poznania Wszechświata – zjawiskowego świata zewnętrznego. 
Jeśli chcesz poznać siebie nie wychodź poza siebie.Wiele spośród nurtów myśli wschodniej 
stwierdza: „Jeśli znasz siebie, znasz wszystko, i nie musisz znać niczego więcej”. Częścią 
natury ludzkiej jest jednak ciekawość żywiona wobec otoczenia zewnętrznego. 

Badanie samej  tylko jaźni może stać się egoistyczne i  egocentryczne,  podczas gdy 
badanie natury w oderwaniu od badania umysłu może w istocie stracić wszelkie znaczenie. 
Właśnie dlatego tak ważne jest, by zawsze pamiętać o Bogu i brać jego pod uwagę. Historia 
Kosmiczna stanowi wyższą syntezę i wyższą równowagę zawierającą w sobie internalizujące 
badania  nad  jaźnią  reprezentowane  w  różnych  tradycjach,  szczególnie  w  buddyzmie. 
Konieczne jest  jednak utrzymanie równowagi między badaniem własnej jaźni a badaniem 
„innych”,  dzięki  czemu można  ustrzec  się  przed  eskapizmem umysłu.  Bardzo  ważne,  by 
zaobserwować  w  jaki  sposób  rzeczy  „spoza”  wpływają  na  umysł.  Pomyśl  o  tym.  Co 
propaguje  dzisiejsze  społeczeństwo (czy też  świat  zewnętrzny,  świat  „spoza”)?  Propaguje 
różne  formy sublimacji  instynktów  naturalnych.  Innymi  słowy,  wartości  odnajdywane  na 
powszechnym poziomie masowym nie są niczym innym, jak wysławianiem instynktów. Za 
przykłady mogą posłużyć tu sport (wysławianie agresji), reklama (wysławianie żądzy), hazard 
(wysławianie zachłanności) i przemysł rozrywkowy (w większej swojej części wysławiający 
agresję,  żądzę  i  zachłanność),  aby  nie  wspomnieć  nawet  o  papierosach,  narkotykach  i 
alkoholu (wysławianie intoksykacji i eskapizmu).
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Mamy do czynienia ze zdeprawowanym cyklem absolutnie stłamszonej duchowości, 
reprezentującej  sobą  coraz  wyższe  poziomy  degradacji  i  przemocy.  Świat  dominujący 
reprezentuje  sobą  zinstytucjonalizowane  barbarzyństwo,  ponieważ  promuje  instynkty 
naturalne  pozbawione  kontekstu  moralnego.  Ma  miejsce  potężne  zamieszanie  duchowe, 
dysponujemy jednak zdolnością wzniesienia się ponad niższe stany instynktowne. 

Skala  barbarzyństwa  planetarnego  jest  zwiększana  przez  nieuchronny  charakter 
oddziaływania  telewizji  globalnej  –  można  zobaczyć  wszystko  gdzie  się  tylko  chce.  Jak 
wspomnieliśmy  we  wcześniejszych  rozdziałach,  jest  to  świat  człowieka  hybrydowego, 
żyjącego w stanie moralnego zamętu. To, czy potrzebujemy praw czy też nie stanowi kwestię 
dyskusyjną  – musimy przyjrzeć  się  temu w jaki  sposób tworzyć  możemy mapy moralne 
pozostające  w  zgodności  z  zasadami  Historii  Kosmicznej,  mapy  moralne  wznoszące 
człowieka na poziom uznania wartości tego świata i Boga. 

Koło  Życia  występujące  w  tradycji  buddyjskiej  stanowi  przykład  mapy  moralnej 
Wszechświata, ponieważ ukazuje różne dziedziny (zwierzęcą, piekielną, głodnych duchów, 
ludzi, zazdrosnych bogów, boską).

Celem  Koła  Życia,  stanowiącego  mapę  wszechswiata  moralnego,  jest  ukazanie 
powiązania świata ludzi z pięcioma innymi dziedzinami. W percepcji buddyjskiej przyjęło się 
nazywać  tę  mapę  kołem,  ponieważ  nieustannie  się  zmienia,  a  człowiek  może  zarówno 
podwyższyć  swój  status  do  boskiego  jak  i  obniżyć  do  głodnego ducha czy zwierzęcego. 
Jednakże  tylko  w  dziedzinie  ludzkiej  pojawia  się  szansa  rzeczywistego  przebudzenia  i 
wykorzystania możliwości oświecenia. 

Celem  życia  ludzkiego  jest  rozwój  duchowy,  ale  społeczeństwo  nie  wspiera  go. 
Dziedzina ludzka stwarza nam szansę wykroczenia poza ten schemat.  Moralny stan życia 
dąży  do  utrzymania  świata  zjawiskowego  w  czystości.  Duchowy  stan   życia  oznacza 
wzniesienie  na  wyższy  poziom  świata  zjawisk  i  wartości  oraz  wzbogacenie  sfery 
imaginacyjnej.  Jest  to  kluczowe,  ponieważ  żyjemy  w  epoce  relatywizmu  moralnego  i 
demokratyzacji, która stwarza pozory egalitaryzmu, w rzeczywistości jednak sprzyja dalszej 
despirytualizacji i wartościom, które powodują wieczny zamęt moralny.

Świat  islamski  posiada  jedyną  spójną  ideologię  pozostającą  w  opozycji  wobec 
dominującego społeczeństwa światowego. Są tam oczywiście zdominowane przez wydobycie 
ropy  naftowej  państwa  Zatoki  Perskiej  i  Arabia  Saudyjska,  stanowiące  część  świata 
materialistycznego. Najważniejsze jednak, że w świecie islamskim nie ma rozdziału kościoła 
od państwa. W świecie islamskim świat duchowy stanowi wartość najwyższą. Choć wszystkie 
kodeksy duchowe etycznego zachowania powstały w cyklu historycznym lub w „dawnych 
czasach”,  ponadczasowym  pozostaje  fakt,  że  musi  istnieć  Absolut,  będący  najwyższym 
władcą  wszystkich  spraw!  Prawda  Najwyższa  to  Absolut.  Bóg  nie  jest  czymś  nijakim, 
mętnym.  Drzewo  rośnie  w  sposób,  w  jaki  rośnie.  Nie  chechuje  go  niezdecydowanie. 
Utrzymywanie  Rzeczywistości  Absolutnej  jest  prerogatywą  boską,  a  nie  ludzką. 
Społeczeństwo do takiego stopnia zwyrodniało, że ludzie istotnie sądzą, iż trójnogie różowe 
pudle są piękne.  Istnieją teraz wszystkie formy dewiacji, genetyczne i inne, rozpoczęte przez 
Iblisa jako historia ludzka. Ludzie bronią dewiantów. Ewolucja duchowa istoty ludzkiej musi 
być  wspierana  –  wysławianie  instynktów  naturalnych  odbywa  się  kosztem  imaginacji 
moralnej. 

Sfera  moralna  dotyczy  również  zagadnienia  prawidłowego  postępowania.  Jeśli 
pozostajesz w zgodzie z Planem Boskim, w sposób naturalny będziesz postępował słusznie. 
Tylko wówczas gdy będziesz postępował właściwie, możesz nauczyć się sprawować władzę. 
Najpierw  jednak  musisz  przezwyciężyć  agresję,  namiętność,  zachłanność,  pożądanie,  i 
wszystkie  inne  niższe  emocje.  Nie  stajesz  się  oświecony  tylko  dlatego,  że  posiadasz 
bodhiczitę  (umysł  lub wolę  oświecenia),  musisz rozwijać  tę  bodhiczitę.  Buddyjski  termin 
„bodhiczita” przypomina prawdę umieszczoną przez Boga w każdym sercu. Wiedza o Bogu 
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jest  tu  istotna,  musi  jednak  być  rozwijana  poprzez  moralne  postępowanie.  Jeśli  chcesz 
zjednoczyć  się  z  Bogiem  i  dostąpić  egzaltacji  duchowej,  musisz  sięgnąć  do  dziedziny 
Absolutu.

Modele Wszechświata Moralnego

Oczywiście, w ramach wszechświata moralnego funkcjonują także inne modele, które 
stanowią odmienne perspektywy. W świetle uniwersalnej potrzeby podniesienia na wyższy 
poziom, powinniśmy choćby pobieżnie przyjrzeć się niektórym spośród pozostałych modeli. 

Międzywymiarowa Gwiezdna Mapa Majów (na następnej stronie) stanowi przykład 
stadiów wszechświata moralnego. Ta mapa stanowi wzór struktury systemu duchowego w 
ramach  którego  funkcjonujemy  na  Ziemi,  w  powiązaniu  z  Galaktyką  i  Wszechświatem. 
Ustanawiając analogiczną grupę odpowiedników czakr, Międzywymiarowa Gwiezdna Mapa 
Majów  umożliwia nam łączyć rozmaite jakości abstrakcyjne z różnymi gwiazdami. Są to 
gwiazdy znajdujące się na wyższym poziomie rozwoju ewolucyjnego niż inne. Na przykład 
Syriusz, znajdujący się w czakrze gardła, reprezentuje sobą najwyższy poziom ewolucji na 
naszym  obszarze  Galaktyki.  Poprzez  zrozumienie  roli  odgrywanej  przez  Syriusza  w 
określaniu punktu zaawansowanej ewolucyjnie świadomości możemy opisać pewną strukturę 
duchową w ramach której inne gwiazdy, jak Plejady, Arcturus czy Antares reprezentują sobą 
rozmaite stadia na drodze do stadium najwyższego. 

Możemy  także  zacząć  wizualizować  Drzewo  Życia  jako  strukturę  powiązaną  z 
rzeczywistym  systemem  punktów  gwiezdnych.  Punkt  gwiezdny  wyraża  występujące  na 
planie  fizycznym  odniesienia  do  struktury  czysto  imaginacyjnej/mentalnej.  Wyraża  to 
holograficzną pełnię podróży duchowej, która powiązana jest ze wszechswiatem moralnym i 
dziedziną zjawiskową/imaginacyjną. Mówimy o przechodzeniu od wszechświata moralnego 
do  stanu  w  większym  stopniu  duchowego.  W  stanie  w  większym  stopniu  duchowym 
odnajdujemy  powiązania  między  naszymi  trzecio-  i  czwartowymiarowymi  ciałami  oraz 
zjawiskiem kosmicznym. Nie są to po prostu podobieństwa, lecz rzeczywiste indeksy naszych 
stadiów ewolucji ku większemu kosmosowi. Cała struktura Wszechświata stanowi metaforę 
duchową i znak naszego ostatecznego oświecenia. 

Gdy uświadomimy sobie fakt, że żyjemy w pewnej rzeczywistej strukturze duchowej, 
możemy zacząć tworzyć pewien rodzaj otoczenia psychicznego/duchowego dla naszej duszy i 
naszego ciała,  dzięku czemu możemy dokonywać pomiarów naszych posunięć.  Wyraża to 
naturalną  strukturę  wszechświata  imaginacyjnego,  opisującego  strukturę  duchową 
rzeczywistości w ramach której ewoluuje nasza dusza. Instynkt ludzki może w tym kontekście 
stać się problemem o ile nie zostanie skanalizowany w kody moralne zachowań. Większość 
plemion  również  posiada  określone  zespoły  kodów  zachowań.  Dla  większości  plemion 
charakterystyczny jest również jasny cel – stworzenie celowego zespołu norm postępowania. 
Wszechświat  moralny opisuje  ruch i  różne  uwarunkowania  bytu  i  procesy uniwersalnych 
stadiów Historii Kosmicznej. 

[s. 138; 

Majańska międzywymiarowa mapa gwiezdna

Źródło Galaktyczne Omni

Galaktyka Alpha Galaktyka Omega
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Hanab Ku
Syriusz

Antares Plejady Arcturus

AA Stacja w Połowie Drogi

Eteryczny Ojciec-Słońce Słońce Eteryczny Ojciec-Słońce

Ziemia Kryształowa 

 
Źródło Galaktyczne Omni: Korona
Hanab Ku:Trzecie oko
Syriusz: Gardło
Plejady: Serce
AA Stacja w Połowie Drogi: splot słoneczny
Słońce: Tajemne centrum
Ziemia: Korzeń]

 
Na przykład Awataryczne Koło Czasu pokazuje, że tam gdzie pojawia się ruch w jedną 

stronę, zawsze pojawia się również ruch w przeciwną stronę – jest to prawo alternacji. Na 
przykład hierofant lub awatara uosabia podstawę istnienia. Uczeń lub czeladnik identyfikuje 
się  z  awatarą  dążąc  do  osiągnięcia  dokładnie  tej  samej  podstawy istnienia.W tym sensie 
awatara i jego uczeń stanowią podstawę istnienia, która działa na zasadzie alternacji. Każdy 
alternator  reprezentuje  sobą  całość  rozumianą  jako komplementarna  faza  natychmiastowo 
przywołująca swój lustrzany odpowiednik. 

Jeśli dokładnie zbadasz osiem trygramów z I Ching (znajdujących się w centrum Koła 
Awatarycznego),  dostzreżesz,  że  one  także  powiązane  są  z  binarnym  ruchem  czasu. 
Odpowiadają one również osmiu nakazom buddyjskiego Koła Prawa, również powiązanego 
ze  wszechświatem  moralnym.  Cierpienie  istnieje,  ponieważ  został  dokonany  wybór  by 
pogrążyć się w iluzji. Wszechświat moralny wskazuje na wybór. Zawsze masz możliwość by 
wybrać dobrą drogę i złą drogę. Sama w sobie historia stanowi odbicie i wzór wszechświata 
moralnego. Musi istnieć pewien sposób przezwyciężenia statusu pionka instynktu naturalnego 
i przekształcenia go w pamięć o Bogu/rozbudzony umysł. W następnym fragmencie opisany 
zostanie składający się z czterech części przykład stadiów rozwoju duchowego powiązanych z 
aktywizacją  wszechświata  moralnego.  Przykład  ten  jest  oparty na  dwudziestu  pieczęciach 
solarnych i czterech erach hinduistycznych. Celem nowych modeli rzeczywistości i stadiów 
opisywanych przez Historię Kosmiczną jest udzielenie ci pomocy w podróży przez kolejne 
stadia ewolucji – tak, abyś po przebudzeniu zawsze wiedział gdzie jesteś. Modele te jasno 
wykazują, że należy dotrzeć do najwyższego punktu by zrozumieć naturę wędrówki i mocy 
duchowej.  Musimy  narzucić  sobie  niesłychaną  dyscyplinę  duchową,  aby  wzeszło  w  nas 
wielkie Słońce duchowe. Jedyną przyczyną dla której opuszczamy się tak nisko jest to, że 
będziemy mogli wspiąć się tak wysoko. 

[s. 139
Schemat górny:

Koło Czasu Awatary
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Wiek Złoty: Smok-Wąż – warunki naturalne
Wiek Srebrny: Budowniczy mostów-Pies – postępowanie moralne
Wiek Brązowy – Małpa-Orzeł – dyscyplina duchowa
Wiek Żelazny – Wojownik-Słońce – oświecenie powszechne

Schemat dolny:

Koło Prawa

1) właściwy pogląd, 2) właściwą intencję, 3) właściwa mowę, 4) właściwe działanie, 
5)  właściwy  sposób  życia,  6)  właściwy  wysiłek,  7)  właściwą  uważność,  8)  właściwa 
medytacja.]

Wysiłek jest konieczny dla osiągnięcia statusu etycznej istoty ludzkiej. Przypominając 
sobie Boga, pobudzasz swoje oświecone istnienie i pamięć, którą Bóg w tobie zawarł. Co 
możesz  zrobić,  by  przypomnieć  sobie  Boga?  By  obudzić  swój  oświecony  umysł?  Jak 
pisaliśmy wcześniej, wielu ludzi postępuje według moralności opartej na strachu – zachowują 
się poprawnie,  aby nie popaść w kłopoty.  Postawa tego rodzaju nie może jednak stać się 
źródłem aspiracji do wyższych stadiów istnienia i poszerzania pamięci o Bogu. Aby ludzka 
rzeczywistość  mogła  ulec  zmianie  musi  dokonać  się  pewnego  rodzaju  wstrząs.  Historia 
Kosmiczna zapewnia nas, że gdy przetrwamy katastrofę staniemy się osobą kosmiczną. 

Być osobą kosmiczną oznacza istnieć w ramach Absolutu i  być kształtowanym od 
wewnątrz  przez  Absolut  we  wszystkich  dziedzinach.  Absolut  jest  ze  swej  natury 
nieskończenie rozległy. Nie może zostać doświadczony przy pomocy organów zmysłowych. 
Mimo to wiemy o jego istnieniu i doświadczamy go z zewnątrz. Pojęcie Absolutu bardzo 
często odnoszone jest do Boga, czasem jednak termin „Bóg” wydaje się nieodpowiedni przy 
próbach  rozumienia  Absolutnej  natury  Absolutu.  Mamy  jednak  manifestacje  Absolutu  w 
ramach różnych tradycji i w świętych tekstach. 

W  jednym  z  tych  tekstów,  najdoskonalszym,  kryterium  jest  Święty  Koran,  który 
zawiera  słowo  Absolutu,  czyli  recytacja  wygłaszana  przez  Absolut  jego  ludzkiemy 
wysłannikowi  Mahometowi (Pokój  niech  będzie  z  Nim).  Gdy  studiujemy  Koran, 
odnajdujemy odnajdujemy w nim w najwyższym stopniu zróżnicowany opis wszechświata 
moralnego sformułowany z punktu widzenia Absolutu. Jeśli za kryterium przyjmiemy Święty 
Koran,  albo (bardziej precyzyjnie) odbicie oryginału, czyli  Matki Księgi,  wówczas możemy 
określić dwie pozostałe „księgi”,  z których jedna jest  Księga Kosmosu,  a drugą –  Księga 
Jaźni. 

[s. 140 – tabela: 
1. Sat Juga albo Wiek Złoty/Od Czerwonego Smoka do Czerwonego Węża – 

Naturalny  stan  niewinności,  początkowy  ogród w  którym  powstaje  i 
rozkwita wiedza pierwotna.

2. Dvarpa Juga lub Wiek Srebrny/Od Białego Worldbridger do Białego Psa – 
Upadek daje początek śmierci i wolnej woli, czyli możliwości dokonywania 
wyboru między tym, co służy rozwojowi duszy a tym co przyczynia się do 
jej  upadku. Instynkty naturalne muszą być kanalizowane w postępowanie 
moralne i tworzenie zasad etycznego zachowania. 

3. Treta Juga lub Wiek Brązowy/Od Niebieskiej Małpy do Niebieskiego Orła – 
Świadome  moralne  zachowanie  staje  się  konieczne,  ponieważ  wszystko 
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stopniowo wymyka się spod kontroli.  Kluczowe są tu zachowania związane 
z duchowością – modlitwa, posty,  miłosierdzie itd. Tego rodzaju praktyki 
muszą  być  świadomie  propagowane w taki  sposób,  by mogły podnieść i 
zneutralizować instynkty naturalne.  Stadium to wyraża także moce,  które 
muszą  zostać  obudzone  aby  mogła  dokonać  się  kanalizacja  instynktów 
naturalnych, która przybrałaby formy postępowania moralnego i wyższych 
stanów rozbudzonej świadomości dla dobra wszystkich istnień. 

4. Kali Juga lub Wiek Żelaza/Od Żółtego Wojownika do Żółtego Słońca – W 
Czasie  Końca  charakteryzującym  się  materializmem  historycznym 
występuje  także  kumulatywny  odpowiednik  tej  postawy:  zaawansowane 
duchowo  stany  świadomości.  Jest  to  stadium  w  którym  występuje 
spontaniczna  rozkosz  duchowa.  Przepracowałeś  już  dylematy  moralne,  a 
teraz  tylko  poszukujesz  sposobu  w  jaki  możesz  zbliżyć  się  do  Boga. 
Najlepszym  co  możesz  zrobić  jest  przypomnienie  sobie  Boga  w 
najdoskonalszy  i  najpełniejszy  możliwy  sposób  i  obudzenie  swojej  woli 
oświecenia. Jako że wszystko jest jednością, oświecenie jest dostępne dla 
wszystkich. Postawa ta pomaga uporać się z materializmem historycznym.]

[s. 141 – Transmisja UR
Lustro Absolutu
Nieograniczone Współczucie wszystkich Buddów
Kwatera Naczelnego Dowództwa Boskiego
Podporządkowanie się woli Boga jest obudzeniem Wiedzy Wrodzonej
Umysł Buddy jest owocem podporządkowania się
Ego nie może być mostem
Dharmakaya 
Al-Haaqqah (Sura 69)
Badanie drogi jest badaniem jaźni… Dogen 1200-1253
Praktyka jest oświeceniem
Salat jest Bogiem
Wspominanie Boga

Nie rozróżniemy poszczególnych posłańców 4:150-152

5:48 – wszystkie nauki zostają utrzymane w mocy

• islam jest zawsze
• buddyzm 3500 lat
• chrześcijaństwo 551 lat

FM 1933

Nie-Ego Nirwana

„Egoiczny” „Zjawiskowy” „Imaginacyjny” „Egoiczny””

Medytacja Boga
Fana Al-Fana
Bezgraniczny Ocean Boskiego Miłosierdzia 
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„Daliśmy ci Księgę i Mądrość” Czym jest mądrość?
Sunjata – Ocean bez brzegu
6:95-101 Islam biosferyczny
Trzy księgi: Kosmos, Jaźń, Koran 
Ibn Al Arabi 1165-1240

 
Egoiczna dziedzina domniemywań i spekulacji
„Radość trwania w obecności Boga
Wszechświat „Znaków”   

Dziedzina Łaski Boskiej 
Dziedzina praw natury jako stadiów poznania/Czysta świadomość poprzez stopnie poznania
Teorie natury/Teorie jaźni

Księga Kosmosu „Makro”/Księga Jaźni „Mikro”/Postrzegający zjawiska
Bóg przejawiający się poprzez jogę, samoistną wiedzę
Jak na górze, tak i na dole/Pradżnaparamita
„Obiektywne” poznanie bezpośrednie/Zewnętrzne światy zjawiskowe
„Subiektywne” poznanie bezpośrednie/Wewnętrzne światy imaginacyjne
„La Ellaha Ella Allah” – monoteizm
Przypomnienie – Księga Kryterium – Święty Koran – Logos
Wszechjednocząca percepcja Boga

T(E)=Sztuka
„Ponad tym jest dziewiętnaście” 
19=260
Islam jest matematyką, matematyka jest islamem
Prawo Czasu potwierdza Koran
Koran zawiera Prawo Czasu
1729 = 19 x 91 (13 x 7) = 144 x 12 = 1 (12 x 12 x 12  + 1)

Święty  Koran  stanowi  jedną  konstrukcję  duchową,  jeden  duchowy  czip  komputera 
psychicznego stworzony z elegancką doskonałością, zrozumienie której oznacza osiągnięcie 
doskonałości mądrości boskiej. 

Sfera Tajemnicy
Sfera Eschatologii
Sfera Niebios
Sfera Ziemi

Zstąpienie objawienia
Rebelia/odrzucenie/ignorancja/potępienie
Modlitwa/Wiedza/Wieczne Niebiosa

Bóg obejmuje wszystko swą Wiedzą

1-6 Cykl od urodzin do śmierci
7-19 Cykl Odkupienia

Koran, czyli Wielka Księga Boga, która uwalnia duszę od Ego
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• Jedność z Bogiem
• Wiara w Boga/Oddanie się Bogu
• Nie ma nic, o co można byłoby się złościć czy niepokoić

Lustro Wszechświata Moralnego

19  = jest ponad wszystkim
20 =  oświecenie „Umysł Buddy”]

Pisząc  o  „Księdze  Kosmosu”  mamy na  myśli  opis  wszechświata  sformułowany w 
duchu Historii Kosmicznej – innymi słowy, zawierający zarówno opisa świata zewnętrznego, 
jak  i  wewntrznych  percepcji  świata,  w  tym  także  wielowymiarowości  kosmicznej. 
Oczywiście Księga Kosmosu zawarta jest w Koranie, a z punktu widzenia Absolutu Kosmos 
istnieje jako znak jedności z Bogiem. Księga Jaźni odnosi się do różnych sposobów, zgodnie 
z  którymi  istota  ludzka  określana  jest  jako  istota  o  naturze  oststecznie  moralnej.  Innymi 
słowy, istota ludzka zostaje umieszczona w kosmosie by mogła zostać poddana egzaminowi 
jej  zdolność  rozumienia  kosmosu  jako  znaku  boskiej  jedności.  To,  co  nazywamy  osobą 
kosmiczną, jest to człowiek, który rozumie kosmos jako znak boskiej jedności, który został 
stworzony i zaprojektowany w taki sposób, by określać także etapy i stadia prowadzące ku 
pełnej jedności z boskim czyli pełnym oświeceniem.  W tym sensie Kosmos w swojej pełni 
stanowi wyraz bezgranicznego oceanu boskiego miłosierdzia. 

Kosmologia czasu – cztery filary

Z  perspektywy  Historii  Kosmicznej  cała  wiedza  stanowi  jedność.  W poprzednim 
rozdziale  mogliśmy  zaobserwować,  że  trzy  wszechświaty  –  moralny,  imaginacyjny  i 
zjawiskowy  –  zawierają  w  sobie  określone  założenia  dotyczące  wiedzy,  które  opisują 
określony zakres postrzeżeń, intuicji i trybów zachowania. Wiedza stanowi funkcję modelów 
czy też systemów przekonań. Model przekonań leżący u podstaw natury wiedzy w Historii 
Kosmicznej w sposób konieczny jest modelem jednoczącym. Czarodziejska percepcja całego 
ciała może zostać poznana tylko jako jedność. 

Historia  Kosmiczna  stanowi  czynnik  syntetyzujący.  Nie  tylko  rozumowanie 
analityczne, logiczne i dedukcyjne, ale także absolutnie wszystkie pozostałe formy poznania i 
uzyskiwania informacji zostały włączone w Historię Kosmiczną.  Jako jednolita struktura i 
model wiedzy, Historia Kosmiczna zakłada dynamikę poznania, która u swych podstaw ma 
charakter  harmoniczny lub harmonizujący.  Oznacza to,  że wszystkie  różnorodne pola czy 
dziedziny wiedzy  pozostają w harmonii ze sobą nawzajem. 

Model przekonań na podstawie którego można przy pomocy wyobraźni skonstruować 
system wiedzy składający się na Historię Kosmiczną może zostać przedstawiony jako pokrytą 
kopułą altanę o czterech kolumnach. Do tej altany wiodą cztery ścieżki. Pierwsza z nich to 
ścieżka wiedzy o czasie, druga to ścieżka wiedzy jednoczącej, trzecia to ścieżka mądrości a 
czwarta to ścieżka drogi mistycznej. Gdy każda z wymienionych ścieżek dociera do altany, 
wszystkie one łączą się u podnóża schodów, które trzeba pokonać by dojść do podstawy. 
Podstawa  ta  obejmuje  sztukę,  ponieważ  to  właśnie  ona  jest  najpowszechniej  i  najszerzej 
rozumiana i stosowana. Zgodnie z prawem czasu sztuka to iloczyn energii i czasu. Sztuka jest 
tym samym  fundamentem pawilonu wiedzy na którym wzniesiona jest kopuła UR (Religia 
Uniwersalna albo Uniwersalne Przypomnienie) Historii Kosmicznej.
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Fundament ten składa się ze studiów i praktyki w dziedzinie sztuki we wszystkich jej 
przejawach,  do  których  należą  struktury  symboliczne,  sztuki  i  rzemiosła,  architektura, 
ogrodnictwo  i  projektowanie  krajobrazu,  estetyka,  harmonia,  dźwięk  polifoniczny,  sztuki 
ceremonialne,  rytuały itp.  Z opisywanego fundamentu  wznoszą  się  ku górze  cztery filary 
wiedzy. Pierwszym jest Historia Kosmiczna, drugim – Nauka Kosmiczna, trzecim – Filozofia 
Kosmiczna, czwartym – Religia Kosmiczna. 

Nauka Kosmiczna może zostać zrozumiana w taki sposób, by obejmowała absolutnie 
wszystko.  W  celu  zrozumienia  wiedzy  jako  zespołu  różnych  metod  pojmowania 
rzeczywistości, tak jak to zostało przedstawione na przykładzie modelu altany zwieńczonej 
kopułą  wspartej  na  czterech  filarach  (Zob.  na  następnej  stronie).  Pierwszy  filar  w 
przedstawionym schemacie stanowi rodzaj ramy dla pozostałych filarów wiedzy i zawiera w 
sobie rozległe dzieje Kosmosu, natury, dawnych systemów światowych i tego konkretnego 
świata ludzi. Kolejny filar wynika z Historii Kosmicznej. Jest to Nauka Kosmiczna. Podczas 
gdy historia  stanowi naczynie,  Nauka Kosmiczna jest  opisem porządku kosmologicznego, 
operacji i funkcji, które zachodzą wewnątrz tego naczynia. Z filaru Nauki Kosmicznej wynika 
filar Filozofii Kosmicznej, który dotyczy znaczeń rozmaitych funkcji i znaczeń objawienia 
kosmicznego.  Czwartym  filarem  jest  z  kolei  Religia  Kosmiczna,  która  dotyczy  znaczeń 
różnych  aspektów  definiowanych  poprzez  systemy wiedzy  w  taki  sposób,  który  dotyczy 
duszy indywidualnej. Celem Religii Kosmicznej jest doskonalenie duszy, zarówno poprzez 
wiedzę, jak i bezpośrednią percepcję tego co boskie w najwyższych warunkach świadomości 
kosmicznej. Na fundamencie platformy altany wznoszą się cztery filary wiedzy. Spoczywa na 
nich Kopuła UR Historii Kosmicznej. Kopuła ta symbolizuje najwyższą sztukę ustanawiania 
pokoju powszechnego, powszechnego braterstwa między ludźmi, harmonijnej lub kosmicznej 
demokracji (kosmokracji) i ewolucji istoty ludzkiej we fragment noosfery – w kogoś, kto za 
sprawą dostrojenia swojego ciała staje się żyjącą transkrypcją wyższego, kolektywnego głosu. 

[s. 144 – Historia Kosmiczna jako Sztuka

O, ty który pozna pierwsze  studium jaźni  –  zapominania  siebie,  usuwania  bariery 
między sobą a innymi. Historia Kosmiczna wówczas uformuje cię od środka. Pojedynczy filar 
nie podtrzyma kopuły. Filar Historii musi zostać powielony – najpierw jako Nauka, później 
jako Filozofia,  w końcu  jako Religia.  Kopuła  nie  może  powstać  bez  fundamentu.  Niech 
fundamentem tym stanie się Sztuka, w taki sposób, by wszelka wiedza stosowana była w 
formie miłej dla zmysłów, a zarazem kształtującej je. Umysł winien zostać oswojony, a ciało 
poddane  pełnej  kontroli.  Kierujmy  mdlitwy  do  Boga,  a  medytacje  do  czystego  światła 
świadomości. Ściągnij w dół niewidzialną linę proroctwa i objawienia zawieszoną w centrum 
kopuły, po czym wrzuć ją do ukrytej studni wiedzy hermetycznej znajdującej się w centrum 
fundamentu; tam właśnie, spod fundamentów, wydobędziesz poszukiwany przez siebie skarb!

BÓG

Lina Proroctwa i Objawienia Bezpośredniego

Kopuła UR Historii Kosmicznej
Sztuka Pokoju Uniwersalnego
Uniweralna Wspólnota Międzyludzka
Demokracja Harmonijna
Ludzki Mikrokosmos Historii Kosmicznej
Aktywowane fragmenty noosfery
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Synteza wszelkiej wiedzy prowadzącej ku jedności z Bogiem
Triumf psychosynestezji

Pierwszy Filar = Filar Historii Kosmicznej
- Historia świadomości
- Historia natury – Prawa Ewolucji
- Historia międzyplanetarna
- Historia sztuki
- Historia ludzka
- Historia mikrofraktalna

Drugi Filar = Filar Nauki Kosmicznej 
- Astronomia
- Astrofizyka
- Fizyka atomowa
- Holonomia
- Podstawowe struktury kosmiczne
- Parapsychologia
- Geomancja

Trzeci Filar = Filar Filozofii Kosmicznej

- Logika, matematyka i liczby
- Estetyka
- Metafizyka
- Kosmologia
- Etyka
- Języki
- Systemy całościowe

Czwarty Filar = Filar Religii Kosmicznej (UR)

- Wiedza o Bogu
- Teologia
- Eschatologia
- Religioznawstwo porównawcze
- Mistycyzm
- Teksty sakralne
- Posłannicy
- Mitologia

Sztuka  jest  fundamentem:  architektura;  ogród  i  krajobraz;  Sąd;  estetyka  psychofizyczna; 
(Mikrokosmos  ludzki);  taniec;  formy wizualne,  barwy;  Sztuka  (T(E)=Sztuka)  Rzemiosło; 
Struktury symboliczne; dźwięki polifoniczne; harmonia; intonacja muzyki; dźwięk; rytuały 
ceremonialne; Dźwięk kosmiczny

STUDNIA WIEDZY HERMETYCZNEJ

Stopnie dyscypliny Porządku Synchronicznego: Częstotliwość 13:20, Matryca Promienista, 
Potęga  Liczby  Siedem  –  28:7,  7:7::7:7,  260  postualtów,  Zew  Pacala  Votana, 
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TTELEKTONON,  20  tablic  Prawa  Czasu,  Wznosząca  się  Ziemia,  Rinri,  Dremspell,  13 
Księżyców PAN

Stopnie dyscypliny jogi: jama, nijama, asana, pranajama, pratjahara, dharani, dajani, samadhi

Stopnie  dyscypliny  dżana  jogi:  logika,  myślenie  krytyczne,  systemy poznania,  tworzenie 
systemów całościowych,wnioskowanie przez analogię

Stopnie dyscypliny, medytacji i modlitwy: Salat, Szamatha Vipassana, Dżogczen

Ścieżka Wiedzy o Czasie, Ścieżka Wiedzy Syntetycznej, Ścieżka Mądrości, Ścieżka Drogi 
Mistycznej

Model  czterech  filarów  koncentruje  się  na  Historii  Kosmicznej  jako  na  zintegrowanych 
polach wiedzy.  Wiedza rozumiana jest  tu jako rodzaj  śledztwa badawczego inteligentnego 
umysłu.    

 

Przedstawiona  tu  ilustracja  altany  o  czterech  filarach  (nazywana  także  pojęciem 
„Historia Kosmiczna rozumiana jako Sztuka”) stanowi zwięzłą syntezę obszernych tomów 
pełnych  rozmaitych  informacji  i  reprezentuje  sobą  podstawę  struktury  porządku 
synchronicznego oraz formułę Prawa Czasu. Badaj je rzetelnie, tak by jego piętno pozostało 
w twoim umyśle. Oczywiście opisane zostały tu kategorie wiedzy, spośród których każdej 
można byłoby poświęcić obszerne tomy. Nie tego dotyczy jednak cała kwestia. Omawiane 
zagadnienie obejmuje wszystkie wymienione kategorie jako pewną całość, tworząc relacje o 
charakterze immanentnie jednoczącym, która następnie obejmuje umysł z jego usposobieniem 
do wpływania na każdy z jego podzbiorów.  

Wszystko  w  Historii  Kosmicznej  stanowi  podsystem Historii  Kosmicznej.  Kładąc 
szczególny nacisk na sztukę kosmiczną, Historia Kosmiczna wzywa ludzkość do wzniesienia 
się ponad siebie samą. Wszystko co rośnie ma za zadanie wykroczenie poza siebie. Kiedy w 
pełni  staniesz  się  tym kim jesteś,  twój  charakter  otwiera  się  niczym kwiat.  Gdy w pełni 
rozkwitasz,  wykraczasz poza siebie aż do momentu, gdy rozkwitniesz ostatecznym obrazem 
kwiatu, który oznacza twoją duszę w całej jej okazałości – niewidzialną formę wewnętrzną 
uwolnioną,  aby mogła  stopić  się  w  jedność  z  większą  duszą  solarną  ,  ku  której  zawsze 
zwracała się w toku swojego istnienia. 

Sztuka  kosmiczna  pozwala  człowiekowi  wykroczyć  poza  jego  egoistyczną  jaźń  – 
początkowo indywidualnie,  a później  kolektywnie w taki sposób, że cała Ziemia staje się 
żywym dziełem sztuki. Pragniemy, by wszystko stało się funkcją najwyższego piękna – to 
powinna  być  norma.  Sztuka  UR jest  dziedziną  sztuki,  która  ma  za  zadanie  przywołanie 
pamięci  kosmicznej jako całości kosmicznej i pamięci o jaźni jako pełni Kosmosu i pełni 
historii  Kosmosu.  Kosmos  stanowi  rozległą  sferę,  w  ramach  której  urzeczywistniają  się 
procesy stawania się i powrotu, będące częścią twojego istnienia. Poprzez sztukę UR stajesz 
się pełnym wcieleniem Kosmosu w procesie stawania się i powrotu. Sztuka UR dotycząca 
całości  kosmicznej  jest  wielowartościową  siłą   i  kosmiczną  świadomością  zawartą  w 
aktywności artystycznej, której efektem są namacalne dzieła sztuki. Również w ten sposób 
Historia Kosmiczna urzeczywistnia się jako żywy oddech świadomości kosmicznej. 
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[s. 145 - Sztuka kosmiczna pozwala człowiekowi wykroczyć poza jego egoistyczną 
jaźń – początkowo indywidualnie, a później kolektywnie w taki sposób, że cała Ziemia staje 
się żywym dziełem sztuki.]

Cztery Filary jako szablon kosmologiczny

Kosmologia stanowi punkt widzenia w ramach metafizyki, który skupia się na naturze 
Wszechświata i rozpoznaje wielość wymiarów. W przeciwieństwie do nauki współczesnej, 
przedmiotem  zainteresowania  kosmologii  jest  nie  tylko  dziedzina  zjawiskowa,  ale  także 
dziedzina duchowa/moralna. Historia Kosmiczna stanowi kompletną kosmologię. Z punktu 
widzenia nauki współczesnej, kosmologia jest gałęzią astronomii, która bada pierwotną naturę 
i strukturę świata naturalnego. Z punktu widzenia Historii Kosmicznej nie można rozdzielić 
teologii od kosmologii. 

Kosmologia  Historii  Kosmicznej  do  pewnego  stopnia  przypomina  niektóre 
wcześniejsze systemy myślowe (przede wszystkim platonizm i pitagoreizm). Zgodnie z teorią 
platonizmu, istnieją pewne podstawy w świecie idealnym, w oparciu o które stworzony został 
świat zjawisk. Kosmologia Historii Kosmicznej zawiera w sobie cały system zasad i struktur 
projektu stworzenia, które nadal ewoluują za sprawą struktur matematycznych, platońskich 
podstaw idealnych i porządku synchronicznego.

Historia Kosmiczna stanowi pewną  całościową zasadę i jest rdzeniem pola czy też 
matrycy  inteligencji  istniejącej  niezależnie  od  jakiegokolwiek  indywidualnego  człowieka. 
Historia Kosmiczna stanowi obejmujący cały umysł przekaz mający na celu rozszerzanie się 
religii poprzez zapoczątkowanie duchowości galaktycznej opartej na pojmowaniu Ziemi jako 
całościowego systemu galaktycznego. Model Czterech Filarów, podobnie jak Potrójny Model 
Wszechświata i Symultaniczny Model Wszechświata mają na celu wprowadzenie Cię w trzy 
odmienne aspekty Historii Kosmicznej rozumianej jako kosmologia nowego systemu, oparta 
na  wizji  porządku  symultanicznego,  który  ma  charakter  autentycznie  holonomiczny. 
Zewnętrzne  jest  wewnątrznym,  a  wewnętrzne  –  zewnętrznym.  Wchodzące  w  skład  ładu 
synchronicznego wrota do sfery imaginacyjnej zostają otwarte na oścież. 

Rycina przedstawiająca Cztery Filary stanowi obraz archetypowy, nad którym należy 
medytować, aby zacząć doświadczać i umożliwiać wyrażanie się oraz rozwój ku wyższym 
stadiom  świadomości  różnym  poziomom  rzeczywistości  zawartych  w  twojej  konstrukcji 
psychobiologicznej.  Celem  wszystkich  archetypów,  przedstawianych  wizualnie  w  pełnej 
przejrzystości,  jest  przywołanie  struktur  psychobiologii  kosmicznej  udostępniającym  nam 
środki do wykraczania poza siebie. Już samo nawet studiowanie tej ryciny stanowi działanie 
transcendentne, ponieważ rycina ta w istocie jest szablonem telepatycznej sfery imaginacyjnej 
mającym za zadanie  obudzenie różnych poziomów Historii  Kosmicznej  i  zakodowanej  w 
tobie pamięci.

Historia  Kosmiczna zawiera w sobie ideę człowieka jako mikrokosmosu – odbicia 
makrokosmosu/Wszechświata,  albo  też  samego  makrokosmosu.  Zasady  mikrokosmosu 
włączające informacje Historii Kosmicznej w system psychosomatyczny stanowią ideę czy 
też światopogląd o charakterze ezoterycznym. Historia Kosmiczna stanowi część ezoterycznej 
i  syntetyzującej   myśli  i  wizji  ładu  synchronicznego.  Historia  Kosmiczna  to  ponowne 
sformułowanie  nauk  tajemnych  lub  historii  tajemnej  przekazywanych  w  procesie 
inicjacyjnym, a później wypuszczana na arenę duszy światowej za sprawą jej odmłodzenia i 
odżywienia duchowego. 

Poniżej znajduje się przykład czteroczęściowej kosmologii Historii Kosmicznej: 

[s. 147 –  Czteroczęściowa kosmologia Historii Kosmicznej
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Spojrzenie: Spojrzenie Historii Kosmicznej jest całościowym polem inteligencji, które 
emanuje ze rdzenia informacji,  który definiuje Wszechświat/Kosmos jako pole inteligencji 
ewolucyjnego stawania się

Medytacja:  Historia  Kosmiczna zapewnia obiekt medytacji,  ponieważ jest  rozległa, 
niemożliwa do uchwycenia,  a  wszystko czego doświadczamy stanowi jej  funkcję  (w tym 
natura naszego umysłu)

Postępowanie: Pozostaje w zgodzie z końcem drogi postępowania, który prowadzi do 
praktyki  Drogi  Sprawowania  Władzy.  Historia  Kosmiczna  jest  drogą  postępowania  i 
organizowania informacji poprzez różnego rodzaju stadia rozwoju. W każdej sytuacji musimy 
wiedzieć, z jakimi funkcjami i stadiami rozwoju mamy do czynienia i w jaki sposób są one 
powiązane z Historią Kosmiczną. 

Owoc:  Osiągnięcie  wrażliwości  i  świadomości  kosmicznej  jest  trwałym  stanem 
umysłu.  W  tym  momencie  wkraczasz  do  wspólnoty  inteligencji  galaktycznej.  Historia 
Kosmiczna sprzyja osiągnięciu  wrażliwości  i  świadomości  kosmicznej   wśród wszystkich 
istnień.]

Łącząc  powyższą  kosmologię  z  ryciną  przedstawiającą  Cztery Filary:  Historia  jest 
Spojrzeniem, Nauka jest Medytacją, Filozofia jest Postępowaniem, a Religia jest Owocem. 
Rozszerzając ten schemat  - Historia Kosmiczna jest spojrzeniem na Cykl Stawania Się i Cykl 
Powrotu.  Nauka  Kosmiczna  jest  medytacją  nad  Historią  Kosmiczną  (poznaniem  w  jaki 
sposób  rzeczy  stają  się  i  powracają).  Filozofia  Kosmiczna  jest  postępowaniem  według 
Historii Kosmicznej, opartym na znaczeniu i jego interpretacji. Religia Kosmiczna stanowi 
owoc Historii Kosmicznej, ponieważ jej celem jest absorpcja Bóstwa w sobie.  

Historia (Spojrzenie)

Historia  stanowi  pierwszy  filar  –  to  za  jej  sprawą  możliwe  jest  istnienie  trzech 
pozostałych  filarów.  Historia  stanowi  wszechobejmującą  formę  i  strukturę  poprzez  którą 
każda  postać  wiedzy,  celu  wysiłku  czy  aspektu  natury  zostaje  zdefiniowana  i  opisana  – 
istnieje tak wiele historii,  jak wiele jest tematów (jak na przykład historia ludzka, historia 
naturalna,  historia  międzypalnetarna).  Nieodłącznie  powiązane  z  historią  są  zasady 
organizacji.  Najwcześniejsze  formy  rejestracji  historii  nazywane  są  kronikami,stanowiące 
opowieści lub fakty z przeszłości, zorganizowane w porządku chronologicznym, zgodnie z 
datą i kolejnością następstwa. Oto najłatwiejsza, najbardziej uniwersalna forma organizacji, 
która  jest  pomocna  wówczas,  gdy chcemy spojrzeć  na  rzeczywistość  jako  na  sekwencję 
wydarzeń. Jednakże, gdy rozpatrujesz rzeczywistość z biopsychicznego mentalnego punktu 
widzenia, musisz wówczas rozważyć kategorie organizacji znajdujące się na zupełnie innym 
poziomie,  które często mogą być zdefiniowane poprzez myślenie uwarunkowane. Historia 
Kosmiczna  wymaga  synchronicznych,  wielowymiarowych  zasad  porządkujących,  które 
wyrażają  stan  umysłu  wraz  z  jego  ewolucją  od  stadium  nadpsychicznego  do 
suprapsychicznego.  W  stadium  suprapsychicznym  przekraczamy  wszystkie  aktualne 
ograniczenia  umysłu  i  świadomości  ku  wielkim  przestrzeniom  mózgu  galaktycznego  i 
wznoszącym się poziomom czystej historii harmonicznej. 

Historia dotyczy stadiów rozwoju każdego zjawiska istniejącego w sposób naturalny i 
stanowi wartość indeksu świadomości samorefleksyjnej. Zasady rozumienia historii stanowią 
wkład  w  twoją  własną  świadomość  i  samoświadomość.  Badanie  i  rozumienie  Historii 
Kosmicznej  nieuchronnie  doprowadzi  do  podwyższonego  stanu  świadomości  kosmicznej. 
Wszystkie prawdziwe historie powinny mieć pewną wspólną strukturę. 

Historia ludzka dotyczy grzechu pierworodnego, choć nie można rozpatrywać jej w 
oderwaniu  od  historii  natury.  Rozdzielenie  człowieka  i  historii  naturalnej  oznaczałoby 
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zaprzeczenie istnienia zasad uniwersalnych (i uznanie, że człowiek nie jest częścią natury). 
Zadaniem proroctwa jest odkupienie historii ludzkiej i powrót do historii harmonii. Należy 
uświadomisz  sobie,  że  wszystkie  funkcje  historii  są  zarówno  trzecio-,  jak  i 
czwartowymiarowe.  Tylko  wówczas  będziesz  mógł  zrozumieć  narrację  rozłamu  między 
trzecim i czwartym wymiarem.  Gdy przyjmiesz do wiadomości opisywane treści, dostrzeżesz 
że ludzie włączeni są w profetyczny proces ponownego łączenia wymiarów. 

Historia  Kosmiczna  stanowi  narrację  historii  harmonii  rozumianej  jako 
międzywymiarowe stworzenie. Jest niezbędna z uwagi na istniejące dziś warunki absolutnego 
nieporządku panującego na naszej  planecie.  Musimy stworzyć absolutny ład,  aby zmienić 
sytuację nieporządku, który zapanował za sprawą gatunku ludzkiego – zadanie to musi zostać 
wykonane przed końcem cyklu, który przypada na rok 2012.   

Nauka (Medytacja)

Nauka bada zmiany, do których dochodzi podczas przechodzenia z jednego stadium 
rozwoju do  innego oraz  wszystko to  co odróżnia  od siebie  poszczególne  stadia  rozwoju. 
Innymi  słowy,  nauka  analizuje  „rzeczy”   jako  poszczególne  punkty w  ramach  sekwencji 
horyzontu wydarzeń  o zróżnicowanych skalach wymiarowych. W jaki sposób różne poziomy 
i porządki są zorganizowane naukowo? 

[s.  148  -  Historia  Kosmiczna  stanowi  narrację  historii  harmonii  rozumianej  jako 
międzywymiarowe stworzenie. Jest niezbędna z uwagi na istniejące dziś warunki absolutnego 
nieporządku panującego na naszej  planecie.  Musimy stworzyć absolutny ład,  aby zmienić 
sytuację nieporządku, który zapanował za sprawą gatunku ludzkiego – zadanie to musi zostać 
wykonane przed końcem cyklu, który przypada na rok 2012.]

Definicja i opis Nauki Kosmicznej jest dość radykalny w porównaniu ze zwykłymi 
definicjami  charakterystycznymi  dla  tradycyjnej  nauki  materialistycznej.  Nauka 
materialistyczna nie uwzględnia Boga w swoich rozważaniach. To oczywiste, że każdy opis 
czy analiza, które zakładają, że nie istnieje nic poza czynnikiem materialnym i/lub ludzkim, 
musi doprowadzić do katastrofy. Nauka materialistyczna ma charakter demoniczny, ponieważ 
jej napęd stanowi ludzkie ego wraz z jego obsesją sławy. Przykładem może tu być ostatnie 
oświadczenie  fizyka/kosmologa  Stephena  Hawkinga,  który zmienił  swój  pogląd  na  temat 
czarnych dziur. Obecnie twierdzi on, że czarne dziury nie tylko nie pochłaniają energii, ale 
wręcz  „emitują  rodzaj  okaleczonej  materii”.  Oświadczenie  to  wprawiło  w  oszołomienie 
fizyków, którzy dotąd wierzyli we wcześniejszą wersję teorii i dosłownie uznali nową formułę 
za przełomową wiadomość, ponieważ jej autorem był „Stephen Hawking”. Zastanawiając się 
nad tą kwestią powinniśmy mieć na uwadze punkt widzenia Hawkinga na kwestię Boga i 
teorii ludzkiej: 

„Wszystko co uczyniłem miało na celu wykazanie,  że sposób w jaki Wszechświat 
rozpoczął swoje istnienie mógł być określony jedynie przez prawa nauki. W takim razie nie 
ma potrzeby, by odwoływać się do Boga przy opisie powstania Wszechświata. Nie jest to 
dowód na istnienie Boga, lecz na to, że Bóg nie jest koniecznością”.  Stephen W. Hawking 
(„Der Spiegel“, 1989)

Nauka Kosmiczna tworzy kosmologię stawiającą w centrum Boga, rozpoczynającą się 
w momencie stworzenia Wszechświata i rozbudowywaną od tego właśnie momentu, podczas 
gdy nauka Zachodu obiera za punkt wyjścia chwilę obecną i usiłuje dojść od niej do momentu 
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początkowego  –  bez  uwzględnienia  czynnika  boskiego.  Właśnie  dlatego  nauka  Zachodu 
grzęźnie w bagnie niesłychanie drobiazgowych dyskusji dotyczących Wielkiego Wybuchu, 
albo zagadnienia entropijności Wszechświata, albo tego, czy Wszechświat rozszerza się czy 
też posiada stabilny rozmiar.  Tego rodzaju zagadnienia są prawdziwą plagą dla nauki,  nie 
wspominając  nawet  o  skłonności  współczesnej  nauki  do  drobiazgowego  dzielenia  i 
analizowania  wszystkiego co  istnieje.  Czy uczeni  Zachodu rzeczywiście  chcieliby odkryć 
esencję żywej substancji poprzez rozebranie na części jego aparatury fizycznej? Współczesna 
nauka  podejmuje gigantyczne wysiłki mające na celu dzielenie na cząstki wszystkich ciał 
fizycznych – powołuje nawet do życia laboratoria mające służyć temu szczególnemu celowi! 
O uczonych,  którzy wkładają gigantyczny wysiłek  w rozbijanie  atomów nie warto nawet 
wspominać. Opisywane metody analizy mają charakter destrukcyjny – nieświadomie niszczą 
cywilizację a nie dysponują przy tym wiedzą w jaki sposób można dokonać jej transformacji.  
Nauka współczesna ogranicza się jedynie do rozbudowanych teorii  i  konceptualizacji,  nie 
rozumiejąc, że „teorie” te nie są niczym więcej, jak tylko projekcjami niezbadanego umysłu. 

[s.  149  -  Nauka  Kosmiczna  tworzy  kosmologię  stawiającą  w  centrum  Boga, 
rozpoczynającą się w momencie stworzenia Wszechświata i rozbudowywaną od tego właśnie 
momentu, podczas gdy nauka Zachodu obiera za punkt wyjścia chwilę obecną i usiłuje dojść 
od niej do momentu początkowego – bez uwzględnienia czynnika boskiego. ]

Wszechświat  opisywany  przez  Naukę  Kosmiczną  jest  dynamiczny  i  elektryczny, 
dotyczący  nas  bezpośrednio,  ponieważ  jesteśmy  właśnie  NIM!  Jesteśmy  dynamicznym 
wszechświatem elektrycznym! Stanowimy efekt końcowy Nauki Kosmicznej. Kiedy w pełni 
zrozumiemy  kim  jesteśmy  z  punktu  widzenia  Nauki  Kosmicznej,  będziemy  zdumieni 
dawnym pojmowaniem naszej  istoty,  które  przyjęliśmy za  dobrą  monetę  wraz  z  wiarą  w 
babilońską  wersję  historii.  Nauka  Kosmiczna  przedstawia  nam  obraz  rzeczywistości 
radykalnie  odmienny  od  wszystkiego  tego,  czego  uczyliśmy  się  wcześniej.  Kontynuując 
refleksje  na ten temat,  w pewny momencie powiesz:  „Ojej!  To właśnie tym jestem! Jeśli 
właśnie tym jestem, to co robię w tym społeczeństwie nastawionym na pieniądze! Dlaczego 
wyrażam na to zgodę? Co ja właściwie robię? Jakie jest moje przeznaczenie kosmiczne? Czy 
jest zapisane wewnątrz mnie, czy też, być może, ja sam jestem swoim własnym laboratorium 
kosmicznym?

[s. 150 - W Historii Kosmicznej nie przyjmujemy niczego apriorycznie. Zakładamy, że 
wszystko co wiemy stanowi rezultat pewnych uwarunkowań. Musimy zbadać czy warunki 
które ukształtowały zasób naszej wiedzy oparte są na solidnych podstawach, a może są raczej 
jakiegoś  rodzaju  stereotypami  czy  uprzedzeniami.  Czy  wykluczymy daną  kategorię,  jeśli 
oparta jest ona na całkowicie stronniczym założeniu?]

Historia Kosmiczna opisuje co konkretnie dokonuje się wewnątrz nas. Właśnie dlatego 
dochodzi do przejścia od struktur podstawowych do genetyki.  Formuła Nauki Kosmicznej 
stanowi  podstawę  struktury  naukowej  Misterium  Kamienia  i  wypracowywania  Perfekcji 
Duszy Ludzkiej. Opis kosmologii Nauki Kosmicznej pokazuje w jaki sposób ludzie włączeni 
są  w  proces  Nauki  Kosmicznej.  Człowiek  reprezentuje  sobą  summę  i  kulminację 
szczególnych  procesów  kosmologicznych  i  kosmicznych  –  komponent  ludzki  podlega 
obecnie transformacji od istnienia składającego się z subatomowych cząstek elementarnych 
ku istocie składającej się z elektrycznych linii mocy. Nowa percepcja człowieka otwiera przed 
nami nieograniczone możliwości. Tematyka ta zostanie omówiona szerzej w Tomie II.

Filozofia (Postępowanie)
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Filozofia  jest  umiłowaniem  mądrości  i  zawiera  w  sobie  wszelkie  interpretacje 
rzeczywistości.  Bada stadia rozwoju w relacji  do Ziemi, Układu Słonecznego i  Galaktyki. 
Etyka,  moralność i  zagadnienia logiki  również  powiązane są zarówno z filozofią,  jak i  z 
matematyką. Kategoria ta może zawierać w sobie interpretacje natury rzeczywistości, natury 
historii oraz natury i znaczenia wydarzeń i życia ludzkiego. 

W  Historii  Kosmicznej  nie  przyjmujemy  niczego  apriorycznie.  Zakładamy,  że 
wszystko co wiemy stanowi rezultat pewnych uwarunkowań. Musimy zbadać czy warunki 
które ukształtowały zasób naszej wiedzy oparte są na solidnych podstawach, a może są raczej 
jakiegoś  rodzaju  stereotypami  czy  uprzedzeniami.  Czy  wykluczymy daną  kategorię,  jeśli 
oparta jest ona na całkowicie stronniczym założeniu? Wszystko należy dokładnie rozpatrzyć i 
zbadać. Filozofia zajmuje się opisem natury rzeczy i stanowi badania mentalnego zasad, które 
rządzą już to światem zjawisk, już to światem etyki. 

Bardzo ważne jest wykształcenie w sobie umysłu krytycznego, który nie przyjmuje 
niczego  apriorycznie.  Przykładem może  być  sytuacja,  gdy wiele  osób  mówi  o  dwunastu 
nitkach DNA, zatem ludzie przyjmują tę teorię jako prawdziwą nie zastanawiając się nad nią i 
nie poddając jej w wątpliwość.  Co to oznacza?

Filozofia  stanowi  nieuchronną  skłonność  umysłu.  Umysł  zawsze  usiłuje  nadać 
wydarzeniom  znaczenie  czy  też  stworzyć  jakiegoś  rodzaju  interpretację.  Dlaczego  jest 
właśnie tak? Co umysł może w istocie powiedzieć nam o nas samych?  Istnieje pewien aspekt  
nas wszystkich, który tego nie wie, ale chce wiedzieć – więcej, jest istnieje pewien aspekt, 
który  jest  chętny  by  zrozumieć  jak  to  wszystko  pasuje  do  siebie  wzajemnie.  Dalszym 
aspektem filozofii  jest  nieuchronna  tendencja  do  dyskursu  –  istnieje  potrzeba  ludzka  do 
wypowiedzi  zarówno  indywidualnej,  jak  i  kolektywnej,  w  dyskusji  stanowiącej  wysiłek 
mający na celu dotarcie do pewnego znaczenia czy też zrozumienia natury rzeczywistości. 

Bardziej  ogólne  aspekty  filozofii  zajmują  się  naturą  i  znaczeniem  życia,  rolą 
człowieka wobec przyrody,  a  także opisem przyrody i  sił  naturalnych,  co obejmuje także 
kwestie  pochodzenia  życia,  Wszechświata  i  kosmologii  w  szerszym  sensie.  W  bardziej 
konkretnym znaczeniu filozofia poszukuje odpowiedzi na pytanie w jaki sposób możliwe jest 
poznanie  (epistemologia),  systemami  konceptualizacji  oraz  analizą  stylów  rozumienia, 
obejmującą  najbardziej  abstrakcyjne  formy  logiki,  a  nawet  matematyki  i  struktur 
symbolicznych.  Ostatecznie,  istnieje  cała  dziedzina  filozofii  zajmująca  się  wiedzą  czy 
rozumieniem  tego,  co  ze  swej  natury  znajduje  się  poza  zasięgiem  naszej  percepcji.  Tę 
dziedzinę filozofii zazwyczaj określa się jako „metafizykę”, czyli wszystko to, co znajduje się 
poza sferą fizyki.  Podczas  gdy fizyka opisuje  świat  zjawiskowy,  metafizyka stanowi opis 
świata  imaginacyjnego (czyli  pozostającego poza fizycznością)  lub też praw i  zasad sfery 
mentalnej/imaginacyjnej. 

To  właśnie  w  obszarze  metafizyki  odnajdujemy  zagadnienia  filozofii  okultnej, 
hermetyzmu  i  wszystkich  form  nauk  tajemnych  i  ezoterycznych.  Metafizyka  w  sposób 
naturalny rozważa nad kwestiami dotyczącymi natury umysłu,  ducha,  innych wymiarów i 
innych światów. Dwiema gałęziami metafizyki są teologia i parapsychologia. Teologia jest 
nauką  o  Bogu,  boskiej  naturze,  boskiej  woli  i  planie  boskim.  Parapsychologia  dotyczy 
dziedzin, które przyjęło się określać mianem paranormalnych lub nadnaturalnych. 

Filozoficzna  refleksja  nad  historią  to  jeszcze  jedna  dziedzina  specjalizacji.  Natura 
historii ludzkiej chętnie poświęca się temu, co nazywamy interpretacją fiozoficzną. W całym 
spektrum myśli  filozoficznej  istnieją  różne  interpretacje  historii  w  ogólności  i  wydarzeń 
historycznych  w  szczególności.  Na  przykład  dominującą  szkołą  myśli  zgodną  z 
materializmem historycznym jest ekonomistyczny determinizm wolnorynkowy. 

Według tej szkoły myśli, zachowanie ludzkie (przyjmowane za historię) jest zawsze 
analizowane  w  taki  sposób,  jakby  kierowały  nim  wyłącznie  motywy  ekonomiczne. 
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Oczywiście  w interpretacji  ekonomistycznej  majątek i  władza stanowią kluczowe kryteria 
oceny sukcesu społeczeństwa, kultury czy cywilizacji. Z ekonomistycznego punktu widzenia 
przyjmuje się, że celem każdej kultury czy cywilizacji jest nie tylko konsolidacja majątku i 
władzy,  lecz  także  rozszerzanie  ich.  Możemy  na  tym  przykładzie  zaobserwować  jak 
mechanizm materializmu historycznego stał  się podstawą powstania imperiów. Opisywana 
szkoła myśli przyjmuje także, iż wszystkie opisywane tendencje dążenia do majątku i władzy 
są nieuchronne, a obecnie trwająca dominacja wolnorynkowej globalizacji stanowi pełny i 
niepodważalny główny nurt rozwoju historycznego ludzkości. 

Religia (Owoc)

Religia  bada  wzajemne  powiązania  poszczególnych  stadiów  rozwoju  w  procesie 
objawienia  boskiego  i  ewolucji  ducha  i  duszy.  Religia  oznacza  nawiązanie  ponownego 
związku.  Dzieje  się  tak  wówczas,  gdy proces  zapomnienia  zaszedł  tak  daleko,  że  ludzka 
świadomość musi zostać zebrana i przywrócona do Jedni. Powoli wydobywamy się ze stanu 
amnezji. To siła boska nieustannie przypomina nam, abyśmy ponownie nawiązali związek. 
Proces odkupienia oznacza koniec niepamięci albo też początek przypomnienia. Uniwersalne 
Przypomnienie oznacza, że ludzie nie są już niepomni swej genezy i przeznaczenia. 

Duchowość w kulturach pierwotnych przenika wszystkie dziedziny życia. Całokształt 
życia  zorganizowany  jest  niczym  obrzęd  religijny.  W  społeczeństwach  historycznych 
wprowadzona zostaje religia,  ponieważ człowiek zapomniał w jaki sposób można przeżyć 
swoje życie jako ceremonię religijną. Niektórzy nauczyciele przypominają swoim uczniom, 
że każdy z nich nosi  w sobie naturę Boga lub Buddy.  Istnieją  różne praktyki  i  struktury 
stawiające  sobie  za  cel  oczyszczenie  umysłu,  skanalizowanie  energii  i  wywyższenie 
szukającego.  Dyscyplina ma za zadanie zdjęcie  kolejnych przesłon,  dzięki  czemu możesz 
rozwijać się osiągając kolejne stadia aż do momentu, gdy pozostanie jedynie przenikająca 
wszechistnienie obecność Boga. Każda forma dyscypliny wymaga praktyki. 

W buddyzmie i hinduizmie praktyka określana jest pojęciem sadhana. Joga i modlitwa 
salat  również  stanowią  formy  sadhana,  ponieważ  ich  zadaniem  jest  przybliżenie  nas  do 
naszego Stwórcy. Także za sprawą praktyki NET (Noospheric Earth Time, Noosferyczny Czas 
Ziemski)  każda minuta staje się sadhana, ponieważ zwiększa naszą świadomość sposobu, w 
jaki  wykorzystujemy każdą  chwilę  każdego  naszego  dnia  (Zob.  Time  and  Technosphere,  
rozdział 7). Możesz powiedzieć, że celem sadhana jest połączenie naszych malutkich istnień z 
ogromnym  Kosmosem.  Sadhu  lub  sadhaka  to  ktoś,  kto  praktykuje  ścieżkę  duchową  z 
zamiarem zbliżenia się do bóstwa. 

Za sprawą praktyki możesz zdyscyplinować się tak, aby twoja natura duchowa stała 
się w większym stopniu oczywista. Ceremonia pozostaje w związku z sadhana lub praktyką; 
stanowi formalną strukturę zalecaną przez rytuał – formę ustanawianą w celu upamiętnienia 
czegoś.  Najistotniejszym  celem  ceremonii  zawsze  jest  nawiązanie  kontaktu  z  sacrum  – 
wyrażenie porządku sakralnego. Na przykład, w tradycji judaistycznej obchodzi się Paschę, 
Jom Kippur i Chanukkę. Święta te mają charakter w najwyższym stopniu ceremonialny, ale 
duchowość ta ma charakter bezmyślny, pomimo formalnego zamiaru wyrażenia sfery sacrum.

 Rytuał  stanowi  ustaloną  formę  przeprowadzania  ceremonii.  Może  być  także 
świadomym powtarzaniem ustalonego aktu. Inicjacja stanowi rodzaj zachowania rytualnego, 
który  związany  jest  ze  zwiększeniem  stopnia  wtajemniczenia.  Aby  uczynić  dany  akt 
formalnym, konieczne są pewne symbole. Na przykład  Indianie Lakota w drugiej połowie 
XIX wieku, przed przybyciem białego człowieka,  wykonywali  szczególny rytualny Taniec 
Słońca, którego celem było nawiązanie kontaktu z Wielkim Duchem. Na ich ceremonię Tańca 
Słonecznego składało się między innymi komunikowanie się z Duchem za pośrednictwem 
świadomego  śpiewu  i  recytacji  przy  jednoczesnym  zataczaniu  kolejnych  kręgów  wokół 
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centralnego pala, do którego każdy był przywiązany skórzanym paskiem przełożonym przez 
opening in a chest. Efektem rytuału była zmiana stanu świadomości, dzięki czemu możliwe 
stawało się wejście w bezpośredni kontakt z siłami kreacji. Rytuał tańca przeprowadzany jest 
do dziś. 

[s. 153 - Najistotniejszym celem ceremonii zawsze jest nawiązanie kontaktu z sacrum 
– wyrażenie porządku sakralnego. ]

W Historii Kosmicznej sakralny ład rzeczywistości zharmonizowany jest z matrycą 
Kalendarza  Trzynastu  Księżyców.  Bez  tego  kalendarza  nie  może  być  nawet  mowy  o 
jakiejkolwiek  rzeczywistej  synchronizacji  czy  unifikacji.  Nasze  doświadczenie  życia  jako 
pewnej całości musi być postrzegane jako wielka uniwersalna ceremonia, za sprawą której 
uzyskujemy  pełnię  i  więź  z  ładem  kosmicznym.  Za  sprawą  postępowania  zgodnie  z 
Kalendarzem  Trzynastu  Księżyców  dzień  po  dniu  odtwarzamy  Historię  Kosmiczną  jako 
szablon historii harmonicznej.   

Wszystkie religie miały swój początek w tej samej intencji rozbudzenia duchowości 
wśród istot ludzkich. Jednakże z uwagi na degradację ludzkiego ładu społecznego cel ten nie 
został  osiągnięty.  Religia  degeneruje  się  gdy zostaje  zinstytucjonalizowana.  W momencie 
instytucjonalizacji jej nauki stają się sformalizowane – tym samym ograniczają zamiast być 
źródłem  wyzwolenia.  Islam  historyczny  może  być  tu  znakomitym  przykładem  –  został 
skrępowany  restrykcyjnym  zbiorem  praw  –  szariatem.  Wszystkie  zinstytucjonalizowane 
religie  (przede wszystkim chrześcijaństwo i  judaizm) w mniejszym lub większym stopniu 
funkcjonują zgodnie z modelem 12:60, a z kolei inne religie wykazują skłonność do różnych 
form idolatrii (tendencję te można zaobserwować w szczególności w przypadku hinduizmu i 
buddyzmu). 

Dlaczego siły religijne wywołują wojny? Wojny stanowią funkcję deprawacji historii 
ludzkiej. Mimo to, że tak zwani nauczyciele duchowi i religijni mówią, że celem życia jest 
pamięć o Bogu, to nadal wybuchają wojny. „...Twoje zastępy nie pomogą ci, jak wielkie by 
nie  były.  Albowiem  Bóg  jest  po  stronie  wiernych”  (Koran,  Sura  8:19).  Każda  próba 
stworzenia  instytucji  mających  na  celu  zachowanie  religii  jest  skazana  na  wypaczenie, 
ponieważ wszystkie instytucje zostały utworzone zgodnie z częstotliwością 12:60; a zatem 
aktualna zamierzona reforma może pójść tylko tak daleko.

Człowiek  planetarny  nie  jest  obecnie  niczym  więcej,  jak  tylko  rozkładającą  się 
biomasą, która stanie się materiałem dla transmutacji przez model chronometryczny 13:20 w 
matrycę UR lub Wieczny Powrót. Z punktu widzenia Historii Kosmicznej opuszczanie się w 
niższe  dziedziny  stanowi  proces  zapominania  osiągający  swą  kulminację  w  postaci 
niepamięci  absolutnej.  Niepamięć jest  korzystna dla  ego i  charakterystycznego dlań stanu 
immoralizmu. W swoim dążeniu do zapomnienia ego tworzy coraz więcej kłamstw mających 
za zadanie ukrycie wszystkiego tego, co ma zostać zapomniane. 

[s.  154 -  Wszystkie  religie  miały swój  początek  w tej  samej  intencji  rozbudzenia 
duchowości  wśród  istot  ludzkich.  Jednakże  z  uwagi  na  degradację  ludzkiego  ładu 
społecznego  cel  ten  nie  został  osiągnięty.  Religia  degeneruje  się  gdy  zostaje 
zinstytucjonalizowana. ]

Do momentu zamknięcia cyklu zostało nam niewiele czasu. W tym właśnie momencie 
powinno  dojść  do  ewolucyjnych  zmian  zjawiskowych.  Aby  wynieść  jak  najwięcej  z  tej 
przemiany,  konieczna  jest  wizualizacja  UR  jako  ostatecznego  uproszczenia  duchowego 
rodzaju  ludzkiego– którym jest  Uniwersalne  Przypomnienie/Religia  Uniwersalna.  Historia 
Kosmiczna,  wraz z jej  obydwoma poziomami – absolutnym i względnym powinna zostać 
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zespolona w jedność poprzez zasadę UR. Obecnie względny aspekt Historii Kosmicznej jest 
ograniczany przez wadliwe soczewki obecnego umysłu ludzkiego. Gdy człowiek zamieni owe 
wadliwe soczewki na swe okulary matrycy 13:20, wówczas będzie mógł skoncentrować się 
na  Historii  Kosmicznej.  Znaczenia  struktur  symbolicznych  i  psychologiczne  modeli 
zachowania nie sposób przecenić.

Duchowość do stan dostrojenia do Ducha. Poczucie obecności boskiej to duchowość. 
To  NIE  zależy  od  religii,  choć  praktyki  będące  częścią  wielu  religii  posiadają  wartość 
dyscyplinującą. W Strefie Wolnej Woli istnieje potrzeba różnego rodzaju struktur i praktyk 
dyscyplinujących mających na celu rozwijanie człowieka w taki sposób, by mógł w większym 
stopniu dostroić się do ducha – oddzielić ziarno od plew.  Prawdziwa duchowość jest jednak 
zawarta w nas samych „...Nie możecie zatem w Dzień Zmartwychwstania powiedzieć <<Nie 
byliśmy tego świadomi>>” (Sura 7:127).

Cztery Filary jako szablon Uniwersalnego Przypomnienia

Cztery Filary stanowią projekcję twojego własnego bytu. Wszystko w Kosmosie jest 
ładem  –  wszystko  w  swojej  strukturze  ma  charakter  holonomiczny,  nawet  myśl.  W 
rzeczywistości  wszystko  ma  charakter  kosmiczny  –  fakt  ten  jest  często  niemożliwy  do 
uchwycenia przez upadłego człowieka.  Ład kosmiczny stanowi strukturę i  naturę naszego 
bytu wewnętrznego i zewnętrznego. Historia to degradacja i oddalanie się od sfery sacrum; 
musi  zostać  odkupiona  poprzez  wizję  sakralną,  którą  jest  sztuka.  Mamy do  czynienia  z 
rozpadem ładu uniwersalnego, który jest projekcją rozłamu dokonującego się w umyśle na 
krajobraz sfery zjawiskowej. 

[s.  155 -  Duchowość to  stan dostrojenia  do  Ducha.  Poczucie obecności  boskiej  to 
duchowość.]

Cały Wszechświat jest zjednoczony w twoim umyśle. Jedna tylko myśl o rozdzieleniu 
oddala Cię od celu o milion mil (i inicjuje proces historyczny). Ten rozłam czy też podział  
wzoru  psyche przejawia  się  w  postaci  wszelkiego  rodzaju  chorób,  nerwic,  i  zaburzeń 
psychicznych.   Celem  sztuki  kosmicznej  jest  przemiana  tego  co  osobiste  w  to  co 
metaosobiste, nieosobiste czy też nadosobiste. Sfera tego co nieosobiste – to nieoświecone, 
trzeciowymiarowe ego. To, co metaosobiste – to wyższe „ja”, stojące ponad tym co osobiste i 
jednoczone  poprzez  symbolizm  różnych  aspektów  psyche oraz  formę  obrazu  czy  też 
symbolizmu o charakterze zewnętrznym. 

W ten  sposób  rycina  przedstawiająca  Cztery  Filary  stanowi  narzędzie  mające  za 
zadanie koncentrację rekonstrukcji kosmicznej w twoim wnętrzu – przypomina to wznoszenie 
pałacu  mądrości,  stanowiącego  konstrukcję  bytu  wewnętrznego  zgodnie  z  ładem 
kosmicznym. Proces ten rozpoczyna się od jednostki, po czym rozszerza się na wspólnotę. 
Ten rodzaj aktywności staje się samym procesem transformacji niższej jaźni historycznej w 
wyższą,  posthistoryczną  czystą  jaźń  harmoniczną.  Musimy  uaktywnić  UR  na  poziomie 
wspólnotowym,  co  może zostać  osiągnięte  jedynie  poprzez  tworzenie  szablonów pamięci 
harmonicznej (pamięci, która sięga głębiej niż pamięć osobista). Jest to pamięć komórkowa, 
zawierająca w sobie wiele różnych poziomów rozumienia. 

Teologia to nauka o praktyce i doświadczeniu różnych nurtów wiary religijnej, przede 
wszystkim o Bogu i jego relacji ze światem. W ramach teologii wyodrębniamy subdyscypliny, 
takie jak na przykład  eschatologia  – nauka o Czasie Końca. To odpowiednik filozoficznej 
teleologii, czyli nauki o celach i przyczynach zawartych w naturze rzeczy. Doprowadza nas to 
po raz kolejny do fundamentalnego pytania religijnego: Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? 
Według  Historii  Kosmicznej  zmierzamy  do  UR  (Religia  Uniwersalna/Uniwersalne 
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Przypomnianie). W UR zawarty jest pierwotny wzór kosmicznego Tollan, psychomitycznego 
źródła i celu Galaktycznych Majów (zob. Tom V). To stan pierwotny, do którego powracamy. 
Po degradacji materii następuje powrót tego co wieczne. Po tym jak w Niebiosach doszło do 
dramatu,  nastąpił  długotrwały proces spadania aż do momentu osiągnięcia  Velatropy 24.3 
(Ziemi),  w której  zdeponowana jest  cała  karma i  dochodzi  do „wykipienia”,  tak  że musi 
nastąpić odkupienie i zmartwychwstanie. Powrotem wieczności jest UR – oto wypełnienie 
proroctwa Pakala Votana. 

Nadejście  UR  potwierdza  teologię  koraniczną  nauczającą  o  boskiej  wszechmocy, 
której rezultatem jest fakt, że Bóg jest tak rozległy, iż można go przedstawić graficznie na 
nieskończenie wiele sposobów i zarazem w żaden sposób. Historia Kosmiczna jest teologią 
stawiającą w swoim centrum Boga, zakładającą boską obecność we wszystkich rzeczach i we 
wszelkim istnieniu.  Tym samym naturalną strukturę  wszystkiego stanowią boskie  znaki  – 
istnieje jasno wyrażone prawo moralne, zgodne z osądem boskimm. Teologia Prawa Czasu 
spełnia  definicję  Boga  w  procesie  Historii  Kosmicznej.  Prawo  Czasu  ożywia  Historią 
Kosmiczną. 

Historia Kosmiczna jest  nie tylko historią sakralną,  ale także historią UR. Historia 
Kosmiczna JEST Uniwersalnym Przypomnieniem. UR zostaje powołane do życia za sprawą 
zrozumienia  podstawowych  zasad  hierarchii,  które  są  porządkowane  i  inspirowane  przez 
sakralną  rachubę  ładu  synchronicznego,  stanowiącą  miarę  Prawa  Czasu.  Czas  stanowi 
czynnik synchronizujący, władający trzecim i czwartym wymiarem rzeczywistości. Historia 
Kosmiczna ma charakter definitywny, podobnie jak definitywne jest Prawo Czasu. 

UR stanowi przypomnienie nawet  większe niż  holonomiczne,  ponieważ jest  całym 
wszechświatem zsyłanym przez Boga, zstępującym w coraz niższe wymiary. Przypomnienie 
Holonomiczne  jest  odkryciem bytu  w ramach  ładu  planetarnego.  Rozpoczyna  się  wraz  z 
przemianą częstotliwości funkcjonowania ludzi, która rozpoczyna się po zmianie kalendarza. 
Poprzez  przystosowanie  się  do  czasu  naturalnego  za  sprawą  Kalendarza 
Trzynastoksiężycowego/28-dniowego  umysł  zostaje  wertykalnie  przeniknięty  przez  czas  i 
otwiera się na wyższe wymiary. Wówczas wiedza wszystkich ludzi może zostać dostrzeżona 
w wiedzy jednego człowiek. Oto przypomnienie holonomiczne – pamięć o całości zawarta 
jest  w  każdej  części.  Holonomiczna  pamięć  o  całości  ładu  kosmicznego  zawarta  jest  w 
każdym z nas. Gdy raz zostanie uaktywniona, wówczas wznosi się  w czasie, osiągając w 
większym stopniu oczyszczone stany oraz  poziomy bytu i zrozumienia. Fundamenty Prawa 
Czasu  rozumianego  zarówno  jako  zasada  organizacyjna  jak  i  metafora  holonomiczna, 
stanowią  kulcz  do  połączenia  się  z  ładem uniwersalnym poprzez  promowane  Kalendarza 
Trzynastu Księżyców i Prawa Czasu.  

Wspaniałym rezultatem końcowym syntezy wiedzy przenikniętej Historią Kosmiczną 
jest  kopuła UR. Kopuła UR sama w sobie jest  noosferą,  która może zostać podtrzymana 
jedynie na mocy walorów wiedzy i osiągnięć duchowych, które po raz kolejny wysuną się na 
czoło ludzkich spraw. Czarodziej planetarny jest bezpieczny pod noosferyczną kopułą UR, 
pośród  powszechnego  braterstwa  i  demokracji  harmonicznej  (kosmokracji),  w  której 
hierarchia naturalna i ewolucja duchowa wyznaczają zasady ładu panującego.

Rozdział 9
Symultaniczny Model Wszechświata

Praktyka  czarodziejskiego  odczuwania  całym  ciałem  przybiera  postać  właściwego 
poglądu, który nosi nazwę Symultanicznego Modelu Wszechświata (Simultaneous Universe 
Model, SUM). Wyraża on stopniowe zstępowanie z wyższych do coraz niższych wymiarów. 
Zgodnie  z  zasadami  SUM,  w  każdym  danym  momencie  Wszechświat  jest  w  pełni 
zjednoczony przez ten moment. Oznacza to, że w tym momencie można udać się w dowolne 
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miejsce  Wszechświata,  a  całokształt  jego  struktury  istnieje  i  jest  obecny.  To  nie  jest 
horyzontalna  przestrzeń  o strukturze  gwiaździstej,  lecz gwiaździsta  przestrzeń  wertykalna, 
która  rozwija  się  na  całą  paletę  różnych  wymiarów.  W centrum  tej  palety  o  strukturze 
gwiaździstej  znajduje  się  rdzeń informacyjny lub Historia  Kosmiczna,  która  wywodzi  się 
bezpośrednio od Mother of the Book lub Master Record. 

Ponieważ nasze ciało w czasie  nie  jest  niczym więcej  jak tylko  istniejącym przez 
chwilę  pyłkiem w skali  całej  natury Kosmosu,  bardzo  ważne  jest,  by postrzegać  wyższe 
projekcje holograficzne, które są jego źródłem. Model SUM może być wykorzystywany przy 
organizacji  systematycznej  zewnętrznych,  wewnętrznych  i  tajemnych,  makro-  i 
mikroorganizujących  kodów  konstytuujących  system  myślenia  i  praktyki  Historii 
Kosmicznej,  w tym także Drogi  Postępowania i  Drogi Sprawowania Władzy.  Celem tego 
oczywistego  trybu  jest  niemożliwość  podążania  Drogą  Sprawowania  Władzy,  która  nie 
byłaby  oparta  na  Drodze  Postępowania.  Droga  Sprawowania  Władzy  jest  praktyką 
wprowadzoną w działanie. 

Gdy obserwujemy model  SUM,  dostrzegamy,  że  Velatropa  stanowi  Strefę  Wolnej 
Woli,  gdzie  projekcje  zjawiskowe  nazywane  ludźmi  przechodzą  test  wolnej  woli. 
Najwyższym  aktem  wolnej  woli  jest  zjednoczenie  woli  osobistej  z  Wolą  Boską.  Tylko 
wówczas,  gdy wola  osobista  zostanie  w pełni  podporządkowana  Woli  Boskiej  pojawi  się 
możliwość zwycięskiego zakończenia filmu projektowanego na trzeci wymiar. Ziemia, czyli 
Velatropa 24.3 stanowi scenę, na której odgrywane są końcowe sceny eksperymentu wolnej 
woli. 

Historia  Kosmiczna  stanowi  nie  tylko  zasadę  projektu  uniwersalnego,  który 
koordynuje różne wymiary i aspekty bytu emanującego ze rdzenia informacyjnego, lecz jest 
także  szablonem ilustrującym sposób,  w jaki  rozmaite  struktury poruszają  się  w czasie  i 
przestrzeni.  Sposób,  w  jaki  nasza  struktura  ludzka  porusza  się  i  oswaja  punkty 
czasoprzestrzenne bardzo różni się od sposobu w jaki mrówka porusza się i postrzega punkty 
czasoprzestrzenne. W pewnym stopniu wszelkie przejawy życia mają pewne wspólne cechy, 
do których należy symetria binarna i symetria gwiaździsta. Pomyśl o różnych formach życia i  
istotach, a później wyobraź sobie w jaki sposób mogą one postrzegać  swą rzeczywistość. 

Drzewo jest  formą o strukturze gwiaździstej,  jeśli  postrzegać je z punktu widzenia 
pnia znajdującego się  w centrum. Rośliny mają strukturę gwiaździstą.  Owady i  zwierzęta 
charakteryzują  się  symetrią  binarną;  każda  ze  stron  jest  dokładnym  odzwierciedleniem 
pozostałej. Historia Kosmiczna stanowi centralny rdzeń imaginacyjny wszystkich zjawisk – 
gwiaździstych,  dwustronnych  czy wielościennych.  Ludzi  charakteryzuje  szczególna  forma 
symetrii dwustronnej – dwoje oczu, dwoje uszu itd. Ciało ludzkie stanowi formę osadzoną w 
czasie posiadającą 20 palców, i 13 głównych stawów: dwie kostki, dwa kolana, dwa biodra, 
dwa nadgarstki, dwa łokcie, dwoje ramion – dwanaście głównych elementów łączących – i 
trzynasty,  którym  jest  szyja.  Ludzie  stanowią  wcielenie  czasu  13:20.  Ta  postać  czasu 
nazywana jest holonem ludzkim. 

Aby  dostrzec  świeży,  czysty  świat,  konieczne  jest  zaangażowanie  imaginacji  i 
inteligencji w taki sposób, aby mogły pojawić się nowe pytania w rodzaju: Jak wiele struktur i 
wzorów   matematycznych  należy  zastosować,  aby  stało  się  możliwe  stworzenie 
Wszechświata? Czym są projekty, które legły u podstaw pojawienia się przyrody? Jaki aspekt 
Boga wyraża Wszechświat i Układ Słoneczny? Wyobraź sobie medytując nad Bogiem, że 
postanowił on stworzyć Wszechświat. Medytacja Boga jest podstawą ewolucji Wszechświata 
poprzez  wszystkie  jego  wymiary.  Nagle  kubiczny  parton,  pierwotny  składnik  budulcowy 
rzeczywistości, wydaje się zawierać w sobie nieskończoną liczbę możliwości. 

Historia Kosmiczna stanowi pełny szablon wiedzy o nieskończonych możliwościach 
jako  zdolność  poznania  obdarzona  cechą  autorefleksyjną.  Pełne  skupienia  badanie  nad 
modelem SUM, podobnie jak i nad innymi modelami rzeczywistości zawartymi w Historii 
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Kosmicznej, pozwala nam osiągnąć stany trwałej świadomości. Faktycznie te nowe modele 
rzeczywistości  mają  za  zadanie  wesprzeć  przemianę  struktury  naszego  umysłu  i  naszego 
poznania w większe wszechstronne całościowe systemowe porządki rzeczywistości. Model 
SUM pokazuje nam w jaki sposób funkcjonuje cały proces. 

[s. 159 – HISTORIA KOSMICZNA

Hierarchaia Informacji
Model oparty nam [SUM]
Poniższy podel powinien być stosowany do systematycznej organizacji zewnętrznych, 

wewnętrznych,  mikro  i  makro  kodów organizujących skłądających  się  na  system myśli  i 
praktyki Historii Kosmicznej, Drogi Postępowania,  Drogi Sprawowania Władzy. 

Wszechświaty Równoległe 
Kody potencjalności
Wymiary 8-13 osiągane poprzez toroid – przejście przez punkt próżni znajdujący się w 

centrum siódmego wymiaru
Siódmy wymiar: Próżnia – „megafon” Boga
Szósty wymiar: „Łady Anielskie”; kody świetlne
Piąty wymiar: System pól energetycznych; „Wywyższeni Mistrzowie”
Pulsar czasu: Czwarty wymiar: filmy astralne, ład synchroniczny
Pulsar formy umysłu: Trzeci wymiar: Świat przejawów-projekcji
Pulsar zmysłów: Drugi wymiar: zmysłowa energetyka życia
Pulsar życia: Pierwszy wymiar: atomy, cząsteczki

(Trzynasty  wymiar  dopełnia  toroidalną  inwersję  wymiarową  –jest  powrotem  do 
pierwszego wymiaru. )

Symultaniczny Model Wszechświata (SUM) 
„Wszechświat bez Początku i bez Końca”
Wielowymiarowość
Kody Stworzenia
„Historia Harmonii”

„Nie  dosięgają  Go  spojrzenia,  lecz  On  dosięga  spojrzenia.  On  jest  Przenikliwy, 
Świadomy!”

Koran 6:103

Dynamiczny rdzeń bytu wielowymiarowego 
Tv = nieskończoność
Dostępny poprzez świadomość dostrojoną do „tu i teraz”

Trzeciowymiarowy i czwartowymiarowy mechanizm manifestacji i Świat Manifestacji

Do wymiaru szóstego i siódmego Kody  świetlne  a)  kryształu  b) 
życia

Piątowymiarowe  holonomiczne  energetyczne  pole  modelów  systemowych  – 
stworzone, by pobierać z szóstego wymiaru odbicia kodów świetlnych, a także by tworzyć i 
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koordynować  „szpule  filmowe”  pozostające  w  zgodzie  z  predesygnowanymi  karmicznie 
„Programami życia”. 

Rzeczywistość  „Hierarchii  Duchowej”  działająca  zgodnie  z  ładem  anielskim, 
wprowadzając Plan Boski w rzeczywistość czwartowymiarową i trzeciowymiarową.

„Filmy  Astralne”  –  Krystaliczne  i  życiowe  kody  wszystkich  form  życia, 
przekształcone w „szpule filmowe” zgodne z systemem pól energetycznych każdej z form 
życia, koordynowane przez synchroniczny ład czasu promienistego. 

Domena Dżinów, „Duchów Żywiołów”

Plazmy  generowane  przez  Rdzeń  G;  zapasowe  pola  manifestacji,  ustanawiające 
zaczepienie  czwartowymiarowych  cząstek  telepatycznych  i  trzeciowymiarowych  cząstek 
zmysłowych. 

T (E) = Sztuka

Czas promienisty

Czwarty wymiar 

1) Ład  synchroniczny  przenika,  pokrywa  i  koordynuje  trzeciowymiarową 
czasoprzestrzeń

2) Wszechświat  zjawiskowy,  wewnętrznie  spójne,  generujące  same  siebie 
kody podlegające Prawu Karmy

3) „Projekcje manifestacyjne odgrywane zgodnie z filmami astralnymi. 

CZASOPRZESTRZEŃ

Trzeci wymiar zawierający w sobie wymiary pierwszy i drugi

Dziedzina aktywności manifestacyjnej 

GM 198 X „Kody tajemne”
- Historia  Kosmiczna  GM  Dzogczen  „uwalniające  mózg  za  sprawą  czystego 

poznania”
- Kody memnotyczne
-  Powrót Ludu Oma
- Misterium Kamienia
- Szambhala 
- 28:7

Sanktuarium Tęczowego Cyklu

Ostateczne Proroctwo 

TEOTIHUACAN/NAH CHAN/COBA
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Anahuac „Ląd między wodami”

V.24.3  –  ostateczna  koncentracja  eksperymentu  wolnej  woli  „postępuj  zgodnie  ze 
swoim filmem astralnym”

WEWNĘTRZNE 
= 
Prawo Czasu
Kody ładu synchronicznego, zawierające w sobie czwartowymiarowe nauki duchowe 

zgodne  z  zasadą  T  (E)  =  Sztuka;  w  normalnych  warunkach  koordynują  rzeczywistość 
trzeciowymiarową. Na V.24.3 powiązanie między trzecim i czwartym wymiarem nie działa 
jednak prawidłowo. 

ZEWNĘTRZNE
=
Kody makroorganizujące
Przestrzeń wszechświata koordynującego i Modele Historyczne (Historia Kosmiczna). 

Kody Wiedzy.

Velatropa
Strefa Wolnej Woli
Projekcje manifestacyjne poddają próbie wolną wolę i mogą „zmienić” zakończenie 

filmu

Symultaniczny model Wszechświata wprowadza nas w Historię Kosmiczną jako w 
wielowymiarową rzeczywistość, w której nasze istnienie rozszerza się w sposób widzialny i 
niewidzialny.] 

Eksploracja Wymiarów

SUM współpracuje z siedmiowymiarowym modelem w sposób, za sprawą którego 
wielowymiarowość  jest  dostępna  naszej  percepcji  imaginacyjnej.  Pierwszy wymiar,  który 
nazywamy wymiarem ilościowym, zawiera w sobie wszelkiego rodzaju elementarne cząstki 
subatomowe i presubatomowe – niedostrzegalne pod mikroskopem. Drugi wymiar dotyczy 
komórki  atomowej,  dostrzegalnej  przez  mikroskop.  Trzeci  wymiar  to  organizacja  życia 
komórkowego i atomowego. Wiemy, że jeśli umieścimy kawałek skóry pod mikroskopem i 
będziemy nieustannie zmniejszać skalę aż do poziomu atomów, w pewnym momencie zniknie 
skóra, zniknie też stałość i widoczna stanie się jedynie wielka, rozległa przestrzeń, w której 
czasami można dostrzec atom wraz z jego elektronami – jest ich jednak mało i pozostają w 
dużej  odległości  od  siebie  wzajemnie.  Duża  liczba  takich  właśnie  atomów składa  się  na 
komórkę. 

Kwestia  dotyczy  tego,  że  całokształt  wielowymiarowego  modelu  modelu 
Wszechświata zawiera w sobie wielką pustą przestrzeń. Przestrzeń stanowi zarówno medium 
generujące energię (na przykład światło czy inne zjawiska subatomowe w rodzaju plazmy), 
jak i medium rezonansu telepatycznego. Ta właśnie dziedzina łączy ze sobą wzajemnie różne 
wymiary.  Pierwszy,  drugi  i  trzeci  wymiar  składają  się  na  sygnał  odwołania  w  świecie 
fizycznym. 
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Gdy zastanawiasz się nad Kosmosem, zazwyczaj masz na myśli trzeciowymiarowy 
świat fizyczny z jego galaktykami, gwiazdami, kwazarami, supernowami itd. Nadal jednak 
spoglądasz jedynie na pewne zjawiska w takiej postaci, w jakiej przejawiają się one w trzecim 
wymiarze – zjawiska te przejawiają się w trzecim wymiarze z dwóch kierunków. Jednym z 
nich  jest  kierunek  ilości,  w  którym  określone  interakcje  tworzą  określone  efekty,  dające 
początek  pewnym  falom  wysyłanym  do  trzeciowymiarowej  sfery  manifestacji  –  sfery 
zjawiskowej.  Istnieją także efekty schodzącej  fali  w wyższych wymiarach sprawiające,  że 
zjawiska wyglądają właśnie tak jak wyglądają, albo też sprawiają, że zjawiska te stają się 
obiektami różnego rodzaju szczególnych wydarzeń. 

W ramach SUM mamy do czynienia nie tylko z niższymi wymiarami oddziałującymi 
na trzeci wymiar, ale także na czwarty, piąty, szósty i siódmy. Przedstawiliśmy je w formie 
ułożonych  w  stos  ciasteczek  mających  w  środku  dziurkę,  którą  nazwaliśmy  próżnią 
toroidalną.  Przestrzeń w centrum wymiarów pełni  rolę  swoistego medium telepatycznego 
łączącego wszystkie różnorodne wymiary. Tworzy to zdolność do komunikacji telepatycznej. 
Komunikacja ta wstępuje w górę lub zstępuje w dół, w zależności od obranego przez nią 
kierunku. 

Gdzie  znajdują  się  poszczególne  wymiary?  Podobnie  jak  trzeci  wymiar,  wymiary 
pierwszy i drugi znajdują się w nas. Gdzie natomiast szukać wymiarów czwartego, piątego, 
szóstego i siódmego? Czy znajdują się poza tym wszechświatem, czy też w jego obrębie? Czy 
może mówimy tu przejściu za sprawą umysłu na inne poziomy bycia?  Kiedy mówimy tu o 
wyższych poziomach – czwartym, piątym, szóstym i siódmym – musimy pamiętać, że dotrzeć 
do nich można jedynie przy pomocy umysłu. Umysłu nie można umiejscowić w przestrzeni – 
nie możesz powiedzieć, że znajduje się on na Górze Szasta, Górze Fudżi, czy też w rzece 
Ganges,  albo nawet  w tobie czy we mnie.  Jest  znacznie bardziej  rozproszony,  a  przez to 
niemożliwy do umiejscowienia w przestrzeni fizycznej.        

Niemożliwość umiejscowienia umysłu w przestrzeni oznacza, że istnieją pewne światy 
czy wszechświaty, które nie przejawiają się nam w sposób namacalny, a mimo to możliwe do 
doświadczenia  bezpośredniego.  Nie  oznacza  to,  że  musisz  wykroczyć  poza  swój  własny, 
znany wszechświat, aby wkroczyć do innego wymiaru. Wszystkie wymiary są tu obecne już 
w  tej  chwili,  ale  wyższe  wymiary  można  poznać  jedynie  za  pośrednictwem  umysłu, 
rozumianego jako medium świadomości, podobnie jak przestrzeń stanowi medium umysłu. 
Niższe wymiary w pewnym sensie mogą być postrzegane za pośrednictwem zmysłów, albo 
też za pośrednictwem rozszerzenia możliwości zmysłów – na przykład dzięki teleskopom i 
mikroskopom.  Przy  zastosowaniu  mikroskopu  nie  można  jednak  dostrzec  niewidzialnych 
wymiarów, a za sprawą teleskopu nie sposób ujrzeć wyższych wymiarów. Oba te narzędzia 
ukazują nam jednak ogromną,  bezkresną przestrzeń,  która  stanowi medium łączące różne 
wymiary za  sprawą umysłu.  Tym samym wyższe wymiary – piąty,  szósty i  siódmy – są  
zawsze obecne. Nie musisz odbywać dalekiej podróży, by do nich dotrzeć. Musisz skierować 
się do wewnątrz raczej niż na zewnątrz. 

[s. 161 -  Kiedy mówimy tu o wyższych poziomach – czwartym, piątym, szóstym i 
siódmym  –  musimy pamiętać,  że  dotrzeć  do  nich  można  jedynie  przy  pomocy  umysłu. 
Umysłu nie można umiejscowić w przestrzeni.]

Aby uzyskać dostęp  do wyższych wymiarów musisz wyobrazić  sobie,  że  osiągasz 
moment  stanowiący odpowiednik przekroczenia wklęsłego lustra prowadzącego do innego 
świata. Dokonujesz implozji poprzez punkt jakim jest umysł, aby zacząć doświadczać innych 
wymiarów.  W  ten  sposób  inne  wymiary  są  silnie  powiązane  z  rozwojem  zdolności 
imaginacyjnych.  Gdy przekroczysz siódmy wymiar,  wejdziesz w wymiary wszechświatów 
równoległych (wymiary od ósmego do trzynastego). Przyjrzymy się pobieżnie temu, czym są 
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owe wyższe wymiary,  choć temat  ten zostanie opisany bardziej  szczegółowo w kolejnych 
tomach. 

Siódmy  wymiar  stanowi  rezonator  pozbawiony  zwierciadła.  Należy  koniecznie 
zapamiętać,  że  wszystkie  wymiary  przenika  rodzaj  wewnętrznego  rezonansu  mentalnego, 
który umożliwia wejście w kontakt ze zjawiskami należącymi do wyższych wymiarów. Gdy 
zjawiska  pochodzące  z  wyższych  wymiarów  pojawiają  się  w  twoim  umyśle,  z  punktu 
widzenia oka fizycznego mogą przypominać zjawy. Dzieje się tak ponieważ zjawisko musi 
zstąpić  do  niższego  wymiaru  i  przybrać  tam  jakiegoś  rodzaju  formę  dostępną  naszym 
zmysłom wewnętrznym, w rodzaju głosu albo też filmu astralnego czy snu postrzeganego 
przez oczy naszego umysłu. 

Tym  samym  informacje  pochodzące  z  wyższych  wymiarów  zstępują  niżej,  dzięki 
czemu staje się możliwe ich doświadczenie dzięki percepcji wewnętrznej. Doświadczamy ich 
wówczas jako pewnego dźwięku czy obrazu, który zszedł do  punktu recepcji.  Najwyższym 
wymiarem  jest  wymiar  siódmy,  określany  jako  pozbawiona  zwierciadła  próżnia,  czyli 
„megafon”  Boga.  Siódmy wymiar  istotnie  jest  próżnią  albo  też  toroidem przebiegającym 
przez wszystkie pozostałe wymiary, aż w końcu docierającym do dna pierwszego wymiaru. 
Wymiary lustrzane w istocie znajdują się wewnątrz siódmego wymiaru.

Jeśli spojrzysz na rycinę przedstawiającą SUM, dostrzeżesz że na jej szczycie znajduje 
się pustka toroidalna, która wciąga w pustkę lub też przenika pustkę i wyłania się z niej , po 
czym obejmuje pierwszy wymiar.  Tam właśnie znajdują się wymiary lustrzane.  Lustrzany 
wymiar ósmy znajduje się wewnątrz wymiaru szóstego. Lustrzany wymiar dziewiąty znajduje 
się wewnątrz wymiaru piątego. Lustrzany wymiar dziesiąty znajduje się wewnątrz wymiaru 
czwartego. Lustrzany wymiar jedenasty znajduje się wewnątrz wymiaru trzeciego. Lustrzany 
wymiar  dwunasty znajduje się wewnątrz  wymiaru drugiego, a lustrzany wymiar  trzynasty 
znajduje  się  wewnątrz  wymiaru  pierwszego.  Musisz  odbyć  podróż  do  wewnątrz,  aby 
utrzymać dostęp do nich. 

Przyczyną,  dla  której  niektóre  substancje  psychodeliczne  jak  ayahuasca,  LSD  czy 
grzyby psylocybinowe są pomocne (aczkolwiek ich efektywność jest  nader ograniczona z 
punktu widzenia Historii  Kosmicznej),  ponieważ ci  którzy ich zażywali  mogą mieć nieco 
większe  wyobrażenie  o  czym  mówimy.  Tego  rodzaju  doświadczenia  mogą  pomóc  w 
zwróceniu  się  do  wewnątrz,  stworzenia  niejako  zewnętrznego  milażu,  dzięki  któremu 
zaczynasz doświadczać jak bogate i obszerne są światy wewnętrzne. Takie doświadczenie jest 
możliwe nawet wówczas, gdy twoje ciało pozostaje nieruchome. 

Mówimy  „do  wewnątrz”,  ale  jest  to  tylko  doznanie.  Struktura  twoich  zmysłów 
dokonuje  eksternalizacji.  Spoglądasz  na  zewnątrz  i  słyszysz  pewne  głosy  dochodzące  z 
daleka. Czym bardziej się oddalasz, tym bardziej przytłumiony jest dźwięk i tym trudniejsze 
staje się dostrzeżenie przedmiotu. Można dostrzec tu analogię z próbami wglądu w wyższe 
wymiary.  Po raz  kolejny,  jedynym sposobem  w jaki  można  tego  dokonać  jest  podróż  do 
wewnątrz,  a  nie  na zewnątrz.  W ten sposób wewnętrzna siła  napędowa stanowi  kierunek 
doświadczenia wyższych wymiarów. 

To  jest  przyczyna,  dla  której  doświadczenie  medytacji  i  koncentracji  jest  w 
największym stopniu wartościowym doświadczeniem. Dzięki niemu można istotnie zacząć 
odnajdywać pewien sens w bezpośrednim doświadczeniu krajobrazu wewnętrznego albo też 
krajobrazu oka  wewnętrznego.  Są różne  sposoby na  rozwój  tej  zdolności.  Medytacja  jest 
jednym z nich, ale rozwój umożliwia także praktyka zwana hipnogagicznym marzeniem na 
jawie – przebywanie w stanie stanowiącym stadium pośrednie między snem i jawą. Nie jesteś 
wówczas w pełni świadomy, ale także nie śnisz. Czasami kiedy znajdujesz się w tym stanie 
może ci się wydawać, że znajdujesz się pod wodą – słyszysz dźwięki dochodzące ze świata ze 
świata  zewnętrznego,  które  jednak  wydają  się  bardzo  odległe.  Nie  jesteś  bowiem 
nieświadomy. W tym momencie możesz zacząć rozwijać wizje wewnętrzne. To podstawowy 
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opis, dzięki któremu można zrozumieć w jaki sposób możliwe jest doświadczenie modelu 
SUM,  który stanowi  nie  tylko  model  czysto  konceptualny,  ale  także  sprawdzający  się  w 
działaniu model eksperymentalny. 

[s. 163 – Na podstawie Prawa Czasu i opisu mózgu galaktycznego rozumiemy już, że 
każde  z  osobna wzięte  stadium (które  było,  jest,  a  nawet  będzie)  istnieje  jednocześnie  z 
pozostałymi  –  gdzieś  w  galaktyce.  Tym  samym  wszystko  może  zostać  doświadczone 
symultanicznie, w tym także wszystkie wymiary.]   

Czym jest czwarty wymiar? A co z piątym? Szóstym? Siódmym? Jeśli rozpoczniesz 
od  siódmego  wymiaru,  twoim  punktem  startowym  stanie  się  bezlustrzana  próżnia, 
funkcjonująca  na  zasadzie  pełnego  rezonansu  który  moglibyśmy  nazwać  głosem  Boga, 
rozkazami boskimi albo też ekspresje stworzenia. Owe ekspresje stworzenia przybywają z 
niewyobrażalnie  rozległej  struktury inteligencji,  konstytuującej  zasadę organizującą całego 
Wszechświata.  Można  rozumieć  je  jako  odpowiedzi  niewyobrażalnie  rozległego  umysłu 
Boga,  pozostającego poza  wszelką  wymiarowością  i  poza  wszelkim pojęciem –  niemniej 
jednak wszelkie stworzenie emanuje właśnie z Niego. W  Koranie  możemy przeczytać,  że 
wszystko, co Bóg musi uczynić, by cokolwiek zaistniało, to powiedzieć „Bądź!”. 

Opisy  stworzenia  przejawiają  się  poprzez  siódmy wymiar  w  postaci  oddźwięków 
ekspresji  stworzenia  –  można  nazwać  je  swego  rodzaju  siódmowymiarowym  „echem”. 
Wszystko to dokonuje się poprzez analogię (możemy myśleć jedynie wówczas, gdy obrazy 
pochodzące  z  naszych  doświadczeń  zmysłowych  pozwalają  nam  myśleć).  Tym  samym 
ekspresje stworzenia przejawiają się w postaci siódmowymiarowego „megafonu” Boga, jako 
rodzaj  echa  czy  rezonansu.  Przypomina  obserwowanie  monety rzuconej  na  ziemię  aż  do 
momentu kiedy upadnie – odpowiednikiem echa upadku monety są tu czyste odciski świetlne 
w szóstym wymiarze. To właśnie tu rezonans wyrażeń stworzenia przybiera postać rodzaju 
świetlnej sygnatury czy też określonej konfiguracji świetlnej. Ta konfiguracja świetlna jest w 
istocie zawiera w sobie rozkaz kreacji. 

„Bóg tworzy siedem wszechświatów i taką samą liczbę Ziem. Między nimi odbywa 
się przepływ rozkazów. Dzieje się tak, abyś wiedział, że Bóg jest Wszechpotężny i w pełni 
świadomy wszystkiego” Sura 65:12

Gdy przestaniesz już zastanawiać się jak rozległy jest Wszechświat, mając przy tym na 
myśli  jedynie fizyczne odzienie  innych poziomów wymiarowych,  zarówno niższych jak i 
wyższych, musisz zapytać – jak to się dzieje, że to wszystko działa? Dlaczego to wszystko się 
kręci? Jeśli przez cały czas Ziemia obraca się, to czy działa tu jakiegoś rodzaju silnik? Słońce 
również  obraca  się   -  wszystko  co  istnieje  obraca  się  wokół  jakiejś  osi.  Jest  to  jeden  z 
prawdziwie  zauważalnych  cudów.  Owo  obracanie  się  odbywa  się  w  istocie  za  sprawą 
projekcji  mentalnych  Boskiego  Stwórcy,  który  emanuje  z  siebie  sygnatury  świetlne, 
przypominające mechanizm operacyjny lub instrukcje, które zstępują do niższych wymiarów.

[s.  164 -  W  Koranie  możemy przeczytać,  że  wszystko,  co  Bóg musi  uczynić,  by 
cokolwiek zaistniało, to powiedzieć „Niech się stanie!”.]

 Instrukcje  operacyjne  są  w  swej  istocie  czymś,  co  można  byłoby  określić  jako 
przedłużenia  konkretnych  myślokształtów  stworzenia  boskiego.  Innymi  słowy,  Ziemia, 
Słońce itd. są jedynie myślokształtami boskiego stworzenia. Ponieważ Boski Stwórca tworzy 
jedynie  doskonałe  myślokształty,  same  w  sobie  myślokształty,  które  raz  zostały 
wyemanowane  otrzymują  rozkaz,  by  pozostawały  bytami  samoistnymi  i  samoistnie 
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ewoluującymi.  Dzieje się tak za sprawą nieustannego obrotu wokół  pewnego określonego 
punktu,  co  jest  dla  nas  trudne  do wyobrażenia,  a  jednak  pozostaje  w ścisłym związku  z 
ewolucją  danego myślokształtu.  To autonomiczny proces,  w wyniku którego myślokształt 
dąży do pełnego urzeczywistnienia się. Weźmy na przykład myślokształt  gwiazdy. Gdy ta 
myślokształt  urzeczywistni  się  w  pełni,  przestaje  obracać  się  i  staje  się  supernową, 
wyemanowując się w postaci myślokształtu o potężnej, niewyobrażalnej mocy i  energii  w 
milion kierunków jednocześnie. 

Każda  z  opisywanych  gwiazd  i  galaktyk  jest  w  istocie  wyemanowanym 
myślokształtem,  mającą  swoje  pierwotne  źródło  w  konfiguracji  świetlnej  w  szóstym 
wymiarze. Potem ta konfiguracja świetlna czy też sygnatura świetlna jest przewlekana (jak 
nić  we wrzeciono)  przez  wszystkie  wymiary.  W toku tego procesu  konfiguracje  świetlne 
tworzą określone struktury plazm kwantowych. Na poziomie pierwszo- i drugowymiarowym 
tworzą  struktury  atomowo-cząsteczkowe.  Na  poziomie  trzeciowymiarowym  strukturyzują 
organizmy systemowe – planety, gwiazdy, galaktyki itd. Na poziomie czwartowymiarowym 
tworzą struktury filmów astralnych, które ukazują się na poziomach niższych wymiarów. Na 
poziomie  piątowymiarowym  tworzą  struktury  pewnego  rodzaju  opiekuńczych  bytów 
elektrycznych (istot, które władają wszystkimi zjawiskami). Na poziomie szóstowymiarowym 
natomiast utrzymuje swą świetlną strukturę czy też konfigurację, stanowiącą moment spinu 
oryginalnej myśli Boga. 

[s.  165 -  Każda z  opisywanych  gwiazd i  galaktyk  jest  w istocie  wyemanowanym 
myślokształtem,  mającym  swoje  pierwotne  źródło  w  konfiguracji  świetlnej  w  szóstym 
wymiarze.]

Opisywana sygnatura  świetlna pozostaje  na poziomie szóstowymiarowym,  podczas 
gdy jednocześnie cały proces ewolucji  gwiazdy i  galaktyki  rozwija się poprzez wszystkie 
pozostałe  poziomy i  wymiary.  Na  podstawie  Prawa  Czasu  i  opisu  mózgu  galaktycznego 
rozumiemy już, że każde z osobna wzięte stadium (które było, jest, a nawet będzie) istnieje 
jednocześnie  z  pozostałymi  –  gdzieś  w  galaktyce.  Tym  samym  wszystko  może  zostać 
doświadczone symultanicznie, w tym także wszystkie wymiary. Wielowymiarowe wkroczenie 
do  tej  dziedziny  dokonuje  się  poprzez  najczystszą  z  form  medytacji.  Dotarcie  w  jakieś 
miejsce  i  koncentracja   wymagają  pewnego doświadczenia  w uspokajaniu  umysłu,  zatem 
występuje tu niemal zupełna nieobecność pierwiastka myślącego. Innymi słowy, zmierzamy 
w kierunku tego, co określamy pojęciem samadhi. Jednocześnie jeśli istnieje jakieś miejsce w 
które zamierzasz się udać, nakieruj swoje intencje, skoncentruj się i udaj się w podróż. 

Jeśli na przykład twoim zamiarem jest podróż na gwiazdę Arcturus (jest to podróż 
wymagająca dość zaawansowanego poziomu, ale i tak ją opiszemy), musisz usiąść i oddać się 
medytacji  mającej  na  celu  oczyszczenie  swojego  umysłu  poprzez  wstrzymanie  procesów 
myślowych.  W tym  stanie  w  umyśle  nie  ma  żadnych  treści  być  może  za  wyłączeniem 
najbardziej podprogowych fal na peryferiach świadomości. Ponieważ już nakierowałeś swoje 
intencje,  możesz  teraz  wprowadzić  swój  umysł  w  stan  wysoce  skoncentrowany,  a 
jednocześnie wysoce rozproszony (skupienie utrzymywane jest z pominięciem świadomego 
rozwoju, ale jest odczuwane). Wytrwaj w swojej intencji i dokonaj wizualizacji miejsca, w 
którym Arcturus znajduje się na twoim wewnętrznym niebie.  Tworzy to pewnego rodzaju 
piętno,  czyli  wzór  wewnątrz  ciebie.  Uważaj,  aby  nie  uaktywnić  pierwiastka  myślącego 
poprzez zbyt intensywne skupienie na obiekcie twojej koncentracji. Masz teraz do czynienia z 
zaistnieniem pewnej formy skupienia pełnego spokoju w rodzaju samadhi.

Trwając  w skupieniu,  czekaj  lub  obserwuj  spontanicznie  pojawiające  się  przekazy 
podprogowe,  pojawiające  się  jako  pewnego  rodzaju  wibracje  czy  drgania  na  peryferiach 
twojego pola świadomości.  Możesz poczuć się w pewnego rodzaju strumieniu informacji, 
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odpowiadającym  twojej  intencji  odwiedzenia  gwiazdy  Arcturus  albo  też  doświadczenia 
wyższowymiarowego poziomu gwiazdy Arcturus (pamiętaj, że wyższe wymiary znajdują się 
wewnątrz  ciebie).  Wynika  z  tego,  że  twoja  aktywność  polega  na  wybraniu  sobie  punktu 
ogniskowego wektora czasoprzestrzennego, takiego jak Arcturus, i wkroczeniu w strumień 
informacji bijący z tego określonego punktu. Czym więcej praktykujesz, tym bardziej stajesz 
się  biegły w tej  dziedzinie.  W pewnym momencie  uświadomisz  sobie,  że  „kroczysz”  po 
orbicie układu gwiezdnego Arcturusa.  Celem podobnych ćwiczeń jest wykształcenie w sobie 
zdolności do doświadczania symultanicznej wielowymiarowości SUM. 

Wszystkie  podróże  międzyplanetarne  mają  swój  początek  w  medytacji,  która 
oczyszcza umysł  z  dyspozycji  do myślenia – to  obowiązkowe przy rozwijaniu samadhi  i 
koncentracji w ramach samadhi, za sprawą której możesz udać się tam, gdzie masz się udać 
lub zrobić to co ma być zrobione. Jest to również początek drogi wiodącej do teleportacji 
sensorycznej (zob. Rozdział 11). To ważne, by badać i kontemplować każdy z wymiarów, aby 
uzyskać dogłębne zrozumienie tego, czym jest każdy z wymiarów i w jaki sposób są one 
powiązane ze sobą nawzajem. 

[s. 166 - Wszystkie podróże międzyplanetarne mają swój początek w medytacji, która 
oczyszcza umysł  z  dyspozycji  do myślenia – to  obowiązkowe przy rozwijaniu samadhi  i 
koncentracji w ramach samadhi, za sprawą której możesz udać się tam, gdzie masz się udać 
lub zrobić to co ma być zrobione.]

Podsumowując,  przytoczyliśmy  przykład  kodu  świetlnego  albo  też  konfiguracji 
gwiazdy  (albo  wręcz  galaktyki)  która  jest  przewlekana niczym nić  we wrzecionie  przez 
wszystkie porządki wymiarowe, dzięki czemu wszystko może zostać uaktywnione. Rozkaz 
wyrażenia stworzenia rezonuje i przybiera w szóstym wymiarze postać konfiguracji świetlnej, 
jednocześnie przenikając wszystkie pozostałe wymiary – wtedy hop!  Gdzieś w przestrzeni 
kosmicznej pojawia się pewien nowy byt. Zatem to właśnie szósty wymiar zawiera w sobie 
wzory permutacji energetycznych tego określonego zjawiska, podobnie zresztą jak i spinu. 

Wokół  opisywanego  spinu  istnieje  coś,  co  nazywamy  kodami  transformacji 
ewolucyjnej towarzyszącymi tej określonym myślokształcie. Potem kody te manifestują się. 
Jeden  z  tych  kodów,  przypominających  informację  zapisaną  na  mikrochipie)  może  na 
przykład  zawierać  myślokształt  całej  galaktyki;  w tym wszystkie  permutacje,  przez  które 
galaktyka będzie przechodzić w toku danego spinu. My obracamy się wraz z galaktykami, a 
galaktyki obracają się wokółjakiejś większej uniwersalnej subsekcji czy porządku niższego 
rzędu. Tym samym każda galaktyka posiada swój spin, gwiazdy posiadają swój spin, planety 
posiadają swój spin, podobnie jak swój spin posiadają atomy składajace się na cząsteczki. 
Wszystko wyłania się jako spin z pierwotnego myślokształtu. Wartość spinu myślokształtu 
przechowywana jest w postaci kodu świetlnego, a wokół niej istnieją pewne jakości nazywane 
wartościami  transformacji  ewolucyjnej  lub  czynnikami  fraktalowymi.  W  niektórych 
przypadkach spin myśloformy poprzez wszystkie jej ewolucyjne permutacje transformacyjne 
może  trwać  nawet  10  miliardów  lat.  Wszystko  zakodowane  jest  w  postaci  wartości 
matematycznych  wokół  konkretnej  wartości  spinu,  który  jest  nadzwyczaj  gęsto 
skompresowany.

[s.  167 -  Rozkaz  wyrażenia  stworzenia  rezonuje  i  przybiera  w szóstym wymiarze 
postać  konfiguracji  świetlnej,  jednocześnie  przenikając  wszystkie  pozostałe  wymiary  –  a 
wtady hop! Gdzieś w przestrzeni kosmicznej pojawia się pewien nowy byt. ]

Wymiar  szósty  stanowi  także  dom  wyższych  ładów  anielskich,  stanowiących 
urzeczywistnienie form życia odpowiedzialnych za różne czynniki ewolucyjnej transformacji 
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spinowej w dowolnej liczbie danych kodów świetlnych  - aż do odpowiedzialności za nadzór 
nad różnych istnień podlegających ewolucji, nawet na poziomie trzeciowymiarowym. Jest to 
nadzór i utrzymanie kodów świetlnych, które utrzymują spin czynników ewolucyjnych sfery 
zjawiskowej. 

Piąty  wymiar  stanowi  system  pola  energetycznego  i  dom  tego,  co  moglibyśmy 
określić  mianem  „aktywizujących  w  większym  stopniu  bytów-przewodników”.  Jak 
wyjaśnione  zostało  to  w  Rozdziale  6,  posiadamy  nasze  istnienie  trzeciowymiarowe, 
czwartowymiarowy  aspekt  psychiczny  i  piątowymiarowy  aspekt-przewodnika  czy  też 
„wyższą jaźń”, która wprawia w ruch jaźń czwartowymiarową. Jednocześnie każdy człowiek 
stanowi  mikrocząstkę  systemu pola  energetycznego.  Oznacza  to,  że  każdy z  nas  stanowi 
mikrojednostkę  systemu  energetycznego  zwanego  biosferą.  Każda  z  naszych  jednostek 
indywidualnych zawiera ten sam system mikrojednostek. 

Makośrodowiskowy  system  energetyczny  składający  się  z  mikrojednostek  to  cała 
biosfera  stanowiąca  całokształt  środowiska  planetarnego.  W naszych  działaniach,  według 
różnego rodzaju impulsów (tak, nie, dobrze, źle, nie chcę, chcę) przemieszczamy się poprzez 
rozmaite  pola  świadomości.  To  czego  doświadczamy  zależy  od  stopnia,  w  jakim 
rozbudziliśmy psychiczny aspekt naszego istnienia. Mówimy o ewolucji naszego istnienia na 
planie  fizycznym  w  powiązaniu  z  jego  własną  świadomością  aspektu  psychicznego.  W 
zależności od stopnia rozbudzenia duszy, może zaistnieć pewien stopień świadomości aspektu 
piątowymiarowego. Byt piątowymiarowy tak czy inaczej zawsze monitoruje cały program. 

Byt  piątowymiarowy  monitoruje  zarówno  psychiczną  substancję  żywą,  jak  i 
komponent  energetyczny czystego życia  atomowo-cząsteczkowego.  Wszystkim tym włada 
piąty wymiar, stanowiący pierwiastek czysto elektronowy. Elektryczność stanowi w istocie 
ciecz wyższych wymiarów. (Właśnie dlatego Thomas Edison został teozofem – podobnie jak i 
wielu innych ludzi w XIX wieku rozumiał, że odkrycie elektryczności oznaczało nawiązanie 
kontaktu z pewnego rodzaju niematerialną energią  z  wyższych wymiarów.)  Elektryczność 
została  odkryta  w  późniejszej  części  trzynastego  cyklu  baktunowego,  znanego  także  pod 
nazwą cyklu materializmu. W opisywanym cyklu materializmu elektryczność w istocie stała 
się  odpowiednikiem  czy  też  znakiem  kierunku  ku  ewolucji  w  większym  stopniu 
metafizycznej. 

[s.  168  -  ...posiadamy  nasze  istnienie  trzeciowymiarowe,  czwartowymiarowy  aspekt 
psychiczny i piątowymiarowy aspekt-przewodnika czy też „wyższą jaźń”, która wprawia w 
ruch jaźń czwartowymiarową.]
     

Buckminister Fuller powiedział, że ewolucja przyszłości będzie zmierzać w kierunku 
nieważkości. Jest to równoznaczne z ewolucją psychiczną/duchową. Dziś elektryczność jest 
wykorzystywana  przy  wszelkiego  rodzaju  prymitywnych,  trzeciowymiarowych  aspektach 
życia  –  jak  wprawianie  w  ruch  schodów  ruchomych  i  wind  w  centrach  handlowych. 
Piątowymiarowa elektryczność istnieje wszędzie. Kwestią nauki jest dostrojenie się do niej i 
skanalizowanie jej we własnym aparacie biotelepatycznym. W każdym wypadku schodzimy 
w dół z szóstowymiarowej konfiguracji świetlnej ku piątemu wymiarowi, w którym system 
pola energetycznego ma swoich przewodników, którzy władają i  kontrolują  świat  zjawisk 
trzeciowymiarowych. 

Następnie mamy do czynienia z czwartowymiarowym polem pośrednim, znajdującym 
się pomiędzy sferą czysto elektryczną a trzeciowymiarowym materialnym/fizycznym planem 
zjawiskowym. Czwarty wymiar ma charakter czysto imaginacyjny i psychiczny i to właśnie 
tu  znajdują  się  wszystkie  filmy  astralne.  Kiedy  mamy  do  czynienia  z  konfiguracją 
przypominającą  kod  świetlny,  uaktywnione  zostają  wektory  czasoprzestrzenne  w  rodzaju 
Velatropy 24, wprawionej w ruch około 6 miliardów lat temu, która od tego czasu nieustannie 
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się obraca. Kiedy zaistniała konfiguracja świetlna Velatropy 24.3, przeniknęła głęboko aż do 
poziomu  plazmowego  i  kwantowego  (pierwszo-  i  drugowymiarową  strukturę  atomowo-
cząsteczkową), a następnie pole zagregowanych całościowych pól systemowych  trzeciego 
wymiaru. Czwarty wymiar również został uaktywniony. 

W ten  sposób  widzimy,  że  czwarty  wymiar  składa  się  z  całokształtu  wszystkich 
możliwości  rozwoju  psychicznego  i  rozwoju  różnych  form  życia,  które  kiedykolwiek 
zaistnieją  na  tym  polu  określonym  przez  konkretną  gwiazdę.  Pamiętaj,  że  istnieją  dwa 
zestawy wartości liczbowych świetlnych kodów kratkowych. Jeden z nich to wartość spinu, 
drugi  to  agregat  transformacyjnych  ewolucyjnych  wartości  czasowych.  Z  poziomu 
piątowymiarowego te czwartowymiarowe transformacyjne wartości czasowe przejawiają się 
jako różnego rodzaju przewodnicy systemów pól energetycznych. 

Suma i biblioteka filmów astralnych

Na  poziomie  czwartowymiarowym  opisywane  konfiguracje  świetlne  mnożą  się  w 
sposób fantastyczny, przybierając postać całej „wideoteki filmów astralnych”. Filmy astralne 
przypominają sny. Innymi słowy, nie znajdziesz ich na taśmie celuloidowej. Gdzie odbywa się 
sen  i  w  jaki  sposób  można  poruszać  się  we  śnie  poprzez  pole?  Sny  należą  do 
najpotężniejszych  przykładów wkraczania  do  najtajniejszych  ośrodków umysłu.  Będąc  ze 
swej natury czysto czwartowymiarowymi, sny uaktywniają filmy astralne. Każda istota ma 
swój spin i tym samym swój własny film astralny, który jest jej własnym nagranym wcześniej 
pełnometrażowym filmem fabularnym!

Za każdym razem gdy dokonujesz wyboru, intensyfikujesz scenę w jednym z tych 
filmów astralnych. Wybory których dokonujesz mogą być zbieżne lub rozbieżne z filmem 
astralnym. Kiedy postępujesz niezgodnie ze swoim filmem astralnym, czujesz że coś nie gra. 
Wiele osób jest nieświadomych faktu, że w ich życiu „coś nie gra” przez cały czas albo przez 
większość czasu. Film astralny zatem rozgrywa się równocześnie ze wzorami twojego życia. 
Kiedy jedziesz po swoich własnych torach, zdajesz sobie z tego sprawę, ponieważ czujesz się 
znakomicie.  Gdy  pojawia  się  tego  rodzaju  świadomość,  nagle  zaczynasz  zauważać,  że 
znajdujesz  się  w  większym  stopniu  w  polu  swojego  filmu  astralnego  niż  w  polu 
trzeciowymiarowym. To może czasami przypominać przebywanie w tunelu lub też w pustej 
tulei.

Każdy byt  zawiera w sobie szpulę filmu astralnego,  która nieustannie obraca się i 
zawiera w sobie wszystkie potencjalne filmy astralne, które są możliwe w przypadku tego 
konkretnego istnienia.  Wszystkie te  filmy astralne stanowią potencjały zmagazynowane w 
czwartym wymiarze,  choć niekoniecznie każdy z nich zostaje odtworzony. Niezależnie od 
tego  którą  wersję  scenariusza  wybierzesz,  odpowiedni  film  już  istnieje  i  wszystkie 
potencjalne  warianty  filmu  zostały  już  zawczasu  nagrane,  a  także  uszeregowane  od 
najniższego do najwyższego.  The Book of Clear Records stanowi czwarto- i piątowymiarową 
bibliotekę informacji i energii, w tym także przewodników po systemach pól energetycznych, 
jak  również  bibliotekę  i  archiwum  wszystkich  różnorodnych  filmów  astralnych  które 
mogłyby zostać odtworzone. Właśnie dlatego święte teksty mówią nam, że wszystko zostało 
zapisane w księdze. Ta Mistrzowska Księga została zapisana w piątym i czwartym wymiarze 
w postaci filmów astralnych. W tradycji  hinduistycznej jest  ona znana pod nazwą Kronik 
Akaszy.

Kiedy ludzie doświadczają stanów bliskich śmierci i opisują później, że widzieli swoje 
ciało  z  zewnątrz,  w  istocie  oglądają  film  astralny,  który  jest  w  przyspieszonym  tempie 
odtwarzany przed nimi w momencie śmierci. Gdy oglądasz film swojego życia, jakość twoich 
doświadczeń i reakcji na różnorodne wyzwania życia warunkuje to, co spotka cię w twoim 
następnym życiu czy też w Zaświatach.  Archiwa filmów poświęconych wszystkim bytom 
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jakie  kiedykolwiek  istniały znajdują  się  w czwartym wymiarze,  który stanowi  przestrzeń 
imaginacji lub też sferę imaginacyjną. Czwarty wymiar stanowi także magazyn snów. 

Gdy twój umysł znajduje się w czwartym wymiarze, wówczas istnieje nieskończenie 
wiele możliwości. Możesz chwycić za swe czwartowymiarowe pędzle i namalować przy ich 
pomocy dowolną fantazję, sen na jawie lub cokolwiek innego co chcesz. Trzeci wymiar jest 
miejscem,  w  którym  czwartowymiarowe  filmy  przybierają  konkretne  formy,  kierowane 
oczywiście przez byt piątowymiarowy. Za jawnym i widocznym trzecim wymiarem w istocie 
znajduje  się  nieustanny ruch  struktury cząsteczkowej/komórkowej  na  różnych  poziomach 
spinu, za sprawą czego przejawia się nam świat pozorów. Postrzegamy ten konkretny świat, 
natomiast koty czy psy (albo też inne stworzenia nie będące ludźmi) mogą widzieć zupełnie 
inny świat. Wszystkie istoty postrzegają świat zgodnie z uwarunkowaniami swojej percepcji. 
Świat  który  postrzegamy  jest  światem  uwarunkowanym  przez  nasze  organy  zmysłowe  i 
aparat percepcyjny. Nie znaczy to jednak, że świat jest w istocie właśnie takim. To, że jawi 
nam się  właśnie  takim wynika  z  tego,  że  takim konstruują  go  nasze  zmysły.  Naprawdę 
wszystko sprowadza się właśnie do tego. 

Gdy zatem mówimy o fizykach czy innych uczonych, którzy badają świat zjawiskowy, 
możemy z całą pewnąścią stwierdzić, że nie odnajdą oni niczego wykraczającego poza to, to 
czego dostrzeżenia zdolne są ich organy zmysłowe. Nie jest to bynajmniej absolutna natura 
rzeczywistości – i właśnie dlatego powinieneś udać się w podróż do wnętrza samego siebie i 
rozwijać  poczucie  egzystencji  na  skraju  siódmowymiarowego  „megafonu”.  W ten sposób 
możesz  zacząć  postrzegać  ową  pionową  oś  łączącą  ze  sobą  wzajemnie  poszczególne 
wymiary.  Być  może  właśnie  wówczas  będziesz  mógł  choć  przez  chwilę  zakosztować 
rzeczywistości. 

Powyżej  przedstawione  zostały  zaledwie  niektóre  opisy  Symultanicznego  Modelu 
Wszechświata,  opisującego  całokształt  struktury  rzeczywistości.  Wycinek  tej  struktury 
dostrzec  możemy na  załączonym opisie  graficznym.  Zadaniem ryciny jest  przedstawienie 
tego jak działa  SUM w sposób bardziej  namacalny.  Badanie tego modelu otworzy cię  na 
rozległe  zasoby  niezbadanych  wymiarów  twojego  własnego  umysłu.  W  istocie  wszyscy 
jesteśmy jednocześnie świadomie i nieświadomie w nieustannym kontakcie ze wszystkimi 
tymi wymiarami. Sprawdź do jak wielu z nich możesz dostroić się jednocześnie. 

Oglądanie rzeczywistości magnetycznej

Oglądając  Ziemię  z  perspektywy  czwartego  wymiaru  dostrzegamy  konglomerat 
różnego  rodzaju  agregatów  pól  magnetycznych  –  niektóre  większe  pola  magnetyczne 
obejmują podsystemy coraz mniejszych i  mniejszych pól magnetycznych. Potem widzimy 
maleńkie włókna magnetyczne,  które przypominają istoty żywe. Wydaje się,  jak gdyby te 
włókna magnetyczne były poruszane przez jakiś rodzaj magnesu, przesuwający je z drugiej 
strony niewidzialnej szklanej kuli. Wszystkie widziane przez nas włókna przesuwane są przez 
ten jeden magnes. 

[s.  171  -  Wszystkie  istoty  postrzegają  świat  zgodnie  z  uwarunkowaniami  swojej 
percepcji.  Świat  który  postrzegamy  jest  światem  uwarunkowanym  przez  nasze  organy 
zmysłowe i aparat percepcyjny. Nie znaczy to jednak, że świat jest w istocie właśnie takim.]

Magnes stanowi efekt agregacji lub też efekt sprzężenia zwrotnego zbiorowej karmy 
wszystkich tych istot. Ma więc swoją własną siłę przesuwającą się poprzez noosferę, która 
stanowi  sumę-agregat  wszystkich  reakcji  na  wszelką  karmę,  jaka  kiedykolwiek  została 
wytworzona. Magnes ten wysyła na zewnątrz impulsy i wypracowuje różnego rodzaju energie 
pulsujące  na  zewnątrz  i  docierające  do  tych  włókien  magnetycznych,  co  skutkuje 
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wydarzeniami o których czytamy w dziennikach czy też które oglądamy na ulicy. Wydaje się 
że każdy, w tym czy innym stopniu, jest zdalnie kierowany z dystansu przez te mechanizmy 
karmicznego sprzężenia zwrotnego, które kierują sprawami całego świata. 

Filmy astralne  zstępują  za  pośrednictwem noosfery,  czyli  tego  magnesu,  po  czym 
docierają do różnego rodzaju włókien na Ziemi w taki sposób, że każdy postrzega wszystko 
zgodnie z treścią aktualnie odtwarzanego filmu astralnego. Możesz zatem dostrzec fakt, że 
ogromnym wyzwaniem jest  obudzenie  się  i  uświadomienie  sobie  jaki  w istocie  jest  stan 
obecnej  rzeczywistości,  że  stanowisz  produkt  pętli  sprzężenia  zwrotnego,  i  że  właśnie 
wykonywany jest pierwszy krok w kierunku rozwiania czaru, za sprawą którego przebywałeś 
omamiony w projekcyjnym polu rzeczywistości pozostającym poza twoją kontrolą.

Choć  Historia  Kosmiczna  opisuje  i  definiuje  niektóre  wymiary,  tryby  percepcji  i 
sposoby  egzystencji,  tym  niemniej  stanowi  absolutną  jedność,  a  w  swojej  jedności 
konstytuuje  poliwalentny system światopoglądowy.  Aby wkroczyć  w  Historię  Kosmiczną 
jako w system światopoglądowy, należy uzyskać zdolność do doznawania różnych modeli i 
struktur rzeczywistości. Trzy modele które zostały przez nas zaprezentowane nie stanowią, 
żadną  miarą,  jedynch  modeli,  które  mogą  przeniknąć  i  objąć  Historię  Kosmiczną  w 
niektórych spośród jej  nieskończenie różnorodnych aspektów. Podczas gdy te trzy modele 
służą  sprawie  określenia  nowego  systemu światopoglądowego,  służą  także  jako  zbiorniki 
rozróżnienia  i  magazynowania  różnych  kategorii  doświadczeń  i  postrzeżeń,  jak  również 
trybów egzystencji oraz stadiów i jakości świadomości.

Owe  trzy  modele  to,  można  powiedzieć,  różne  spojrzenia  czy  perspektywy 
postrzegane  z  perspektywy  tronu.  Są  to  trzy  różne  wycinki  ze  zjednoczonego,  choć 
poliwalentnego  spektrum  inteligencji  nazywanego  Historią  Kosmiczną.  Gdy  zostanie  już 
określony  cel  Historii  Kosmicznej  –  napełnienie  noosfery  świadomością  poprzez  rozwój 
czarodziejskiej percepcji całego ciała –  wówczas będziemy mogli zwrócić imaginacyjne oko 
czarodzieja ku synestetycznemu kalejdoskopowi, a z każdym naszym spojrzeniem będziemy 
koncentrować się na innym modelu rzeczywistości. Każdy model ma swe szczególne miejsce 
i szczególną wartość. Celem pierwszego jest określenie sektorów rzeczywistości, drugiego – 
określenie trybów i sposobów myślenia i poznania, trzeciego natomiast – zapoznanie nas z 
wymiarowymi porządkami rzeczywistości. Ich eksploracja należy do ciebie!         

Część IV: Noosfera: nowa świadomość Ziemi

„...i nikt nie zdołał opanować tej pieśni oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy kupionych z 
Ziemi”.

Apokalipsa Św. Jana, 14.3

Rozdział 10:
Noosfera zdefiniowana i uświadomiona

  Jak  już wspomnieliśmy w Rozdziale  1,  brak  wiedzy na  temat  noosfery (wraz  z 
regulatorem  banku  psi)  stanowi  najistotniejszy  błąd  struktury  dominującej,  która  włada 
postrzeżeniami ludzkości współczesnej. Na noosferę można spojrzeć jako na całość jedynie z 
perspektywy Tronu. Spojrzenie to zostało przełożone na język Historii Kosmicznej, dzięki 
czemu  rozległa  noosfera  może  zostać  przedstawiona  i  poznana.  „Noos”  jest  greckim 
terminem oznaczającym „umysł” . Noosfera jest zatem sferą czy też warstwą umysłu – sferą 
lub  powłoką psychiczną  planety Ziemia.  Dowiadujemy się  zatem,  że  Ziemia  jest  planetą 
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posiadającą swój umysł. To bardzo ważna kwestia, którą należy sobie uświadomić. Sposób w 
jaki dotąd myśleliśmy o umyśle w ogóle i umyśle ludzkim w szczególności oparty był na dość 
ograniczonej  koncepcji.  Rzeczywistym  umysłem  jest  umysł  globalny/planetarny,  czyli 
noosfera. Źródłem wszelkiej komunikacji w istocie jest właśnie ona. 

Jako  sfera  psychiczna  planety,  noosfera  może  zostać  w  pełni  uświadomiona  jeśli 
stanowi  funkcję  zunifikowanego  pola  umysłu  ludzkiego  funkcjonującego  w  telepatii 
uniwersalnej.  Tylko  wówczas  gdy  znajdujemy  się  w  naturalnym  standardzie 
chronometrycznym  skoordynowanym  z  naturalnym  standardem  chronometrycznym 
Wszechświata (dzięki któremu wszystko co istnieje jest zsynchronizowane) jesteśmy zdolni 
do  ustanowienia  pola  telepatii  uniwersalnej  w  ramach  pola  świadomości  ludzkiej.  W 
rezultacie  opisywane  zjawisko  ujednolica  umysł  człowieka,  czyniąc  noosferę  świadomie 
działającym  mechanizmem  cywilizacji  ludzkiej.  Jest  to  możliwe  teraz.  Internet  stanowi 
ostatni przystanek przed osiągnięciem tego celu. 

Jak  już  wiemy,  z  punktu  widzenia  Historii  Kosmicznej  zajmujemy  się  zasadami 
holonimii  i  spójności  holonimicznej,  a  także  zasadami  jednoczącymi,  które  obejmują 
najistotniejsze aspekty Cyklu Stawania Się i Cyklu Powrotu. Kontekst ten rozciąga się od 
planety Ziemia poprzez Układ Słoneczny, Galaktykę, aż po cały Wszechświat. Dzieje się tak z 
uwagi na zasadę spójności holonomicznej. Kiedy mówimy o rozszerzaniu i dostrzeganiu tego, 
czym jest noosfera, czego odbicie stanowi i co oznacza dla nas na Ziemi, musimy uświadomić 
sobie że w noosferę wbudowane są zasady Historii Kosmicznej. W pewnym sensie zatem 
czerpiemy Historię Kosmiczną z noosfery. 

Chociaż Historia Kosmiczna jest wbudowana w noosferę, nie została stworzona czy 
zapoczątkowana przez nią. Historia Kosmiczna,  w pewnym sensie, sama siebie stworzyła. 
Stworzyła  sama  siebie  za  sprawą  odczuwanej  przez  Kosmos  potrzeby  poznania  samego 
siebie.  To  właśnie  w  ten  sposób  zaistniała  Historia  Kosmiczna  –  wszystko,  co  istnieje, 
ewoluuje  od  nieświadomości  do  świadomości.  W ten  właśnie  sposób  nieuchronnie  cały 
Kosmos jest wprawiany w ruch poprzez potrzebę samorefleksji, ponieważ ostatecznie stanowi 
funkcję uniwersalnego umysłu kosmicznego. Autorefleksja Kosmosu nazywana jest Historią 
Kosmiczną. 

Uniwersalny  umysł  kosmiczny  oznacza  Kosmos  w  całej  jego  pełni  zrodzony  i 
zawierający się w inteligencji uniwersalnej lub też umyśle Boga. Jest on poznawalny poprzez 
to, czego doświadczamy jako nasz mały umysł dostępny nam tu na Ziemi (aczkolwiek nasz 
umysł wydaje się mały tylko wówczas, gdy trzymamy się naszego ego. Jeśli uwolnimy się od 
naszego ego, wówczas nasz umysł staje się tożsamy uniwersalnym umysłem kosmicznym, 
który  można  poznać  za  pośrednictwem  opisów  z  różnych  poziomów  wymiarowych. 
Opisywane  poziomy  wymiarowe  składają  się  na  całokształt  tworzonego  porządku 
Wszechświata,  zarówno  postrzegalnego,  jak  i  niepostrzegalnego.  Kosmos  ten  ostatecznie 
znajduje  się  wewnątrz  umysłu  i  narodził  się  za  pośrednictwem  Boga  –  Inteligencji 
Mistrzowskiej.

Mówimy „uniwersalny umysł kosmiczny”, ponieważ ostatecznie jest on tym samym 
dla każdego. W tym sensie jest on uniwersalny. Innymi słowy, Kosmos nie zmienia się w 
relacji do każdego w żadnym rzeczywistym znaczącym sensie. Kosmos wygląda inaczej, albo 
też doświadczany jest inaczej, w zależności od  poziomu percepcji i inteligencji jaki osiągnął 
dany organizm w toku swojego rozwoju ewolucyjnego. Postrzegany Kosmos w istocie jednak 
nie zmienia się sam w sobie, lecz jedynie w kontekście jakości percepcji i zdolności danych 
istnień  do  jego  doświadczania,  ich  organów  zmysłowych,  zdolności  poznawczych  itd. 
Uniwersalna inteligencja Kosmosu rozciąga się na cały Kosmos, przenikając go. My, tu na 
Ziemi  i  z  naszymi  środkami  inteligencji  rozwinęliśmy  języki  i  różnego  rodzaju  inne 
umiejętności, które stanowią zdolności, stanowiące wyraz i odbicie inteligencji uniwersalnej 
lub inteligencji istniejącej jako funkcja umysłu uniwersalnego. 
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Skoro Kosmos jest uniwersalny, to każdy w ostatecznym rozrachunku w toku swojej 
ewolucji jest zdolny do pełnego zrozumienia Kosmosu. Jest to identyczne zrozumienie dla 
każdego.  Przypomina  to  wizję  Buddów  przeszłości,  teraźniejszości  i  przyszłości 
doświadczane podczas tego samego aktu oświecenia. Właśnie to mamy na myśli gdy mówimy 
o  uniwersalnym  umyśle  kosmicznym.  Jest  to  uniwersalny  umysł  kosmiczny,  który  daje 
początek Historii Kosmicznej i pozwala jej na to, by stała się zdolnością refleksyjną i treścią 
całego  Kosmosu.  Należy  rozumieć  ją  jako  ostateczne  naczynie  uniwersalnego  umysłu 
kosmicznego.  Oznacza  to,  że  refleksja  nad  wszystkim  tym  co  określamy  jako  gwiazda, 
drzewo lub galaktyka to w istocie Historia Kosmiczna. Czy galaktyka sama z siebie może 
dowiedzieć się,  że  ktoś nazwał  ją  słowem „galaktyka”? Czy drzewo wie,  że nazywają je 
drzewem? Bez wątpienia drzewo doświadcza swej drzewowatości, podobnie jak galaktyka 
doświadcza swej galaktyczności; natomiast to, czy systemy imion czy też nomenklatura są 
niezbędne  poza  naszym  dość  dwuznacznym  poziomem  inteligencji,  stanowi  kwestię 
wątpliwą. 

[s.  176  -  Kosmos  wygląda  inaczej,  albo  też  doświadczany jest  inaczej,  w  zależności  od 
poziomu  percepcji  i  inteligencji  jaki  osiągnął  dany  organizm  w  toku  swojego  rozwoju 
ewolucyjnego.]

Kwestia  polega  na  tym,  że  Historia  Kosmiczna  jest  refleksyjną  inteligencją,  która 
nazywa lub określa drzewo, galaktykę, wodę, atom itd. Owa refleksyjna zdolność sprawia, że 
Historia Kosmiczna jest czymś w rodzaju zapisu, kroniki czy też definicji. Ta sama własność 
sprawia, że noosfera jest noosferą. Możemy na przykład zobaczyć, że Historia Kosmiczna 
stanowi  funkcję  liczby  siedem.  Jest  siedem  tomów  Kronik  Historii  Kosmicznej,  które 
zawierają  opisy  myśli,  wyrażeń,  rodzajów  i  poziomów  poznania.  Wymienione  kategorie 
Historii Kosmicznej stanowią zasadnicze podziały, które podlegają podstawowej kosmologii 
liczby siedem. Fakt ten formuje i strukturyzuje noosferę planetarną. 

To,  co  nazywamy  swoim  umysłem  czy  też  inteligencją  stanowi  zaledwie  pewien 
rezonans umysłu, którego nie odnajdziemy w strukturze naszego ciała, mózgu czy systemu 
nerwowego.  To,  co  zawarte  jest  w  mózgu  czy  też  systemie  nerwowym  –  w  całym 
mechanizmie nerwowo-mózgowym – możemy nazwać kondensatorami myślenia i organizacji 
doświadczenia  percepcyjnego  oraz  doświadczalnego.  Istnieje  zindywidualizowany  system 
magazynowania skumulowanych postrzeżeń, które od momentu twoich narodzin gromadzi 
twoje ciało. Tego rodzaju impresje istotnie gromadzone są w mózgu – w tym sensie mózg 
stanowi rodzaj magazynu. Zarówno wyuczone reakcje, jak i wszystko inne zaprogramowane 
jest  w mózgu. Od naszej  indywidualnej  woli  zależy zatem to czy reakcje te  odpowiadają 
najwyższym filmom astralnym. 

Rzeczywisty umysł, wewnątrz którego dzieje się wszystko to co opisujemy, nie jest 
mózgiem żadnego  konkretnego  czy  indywidualnego  człowieka.  Umysł,  albo  raczej  to  co 
moglibyśmy  nazwać  warstwą  myślącą  umysłu,  znajduje  się  ponad  i  poza  zwyczajnym 
magazynem rozmaitego rodzaju percepcji, bodźców i doświadczeń. Dyspozycja myślenia jest 
czymś  innym  –  stanowi  jakość  lub  też  aspekt  inteligencji  która  może  czerpać  ze 
zgromadzonej  informacji,  nie  jest  jednak jej  funkcją.  Mamy zatem magazyn informacji  o 
różnego rodzaju doświadczeniach, a następnie warstwę myślącą – zdolność do przyjrzenia się 
temu doświadczeniu i  zinterpretowania go w sposób abstrakcyjny, po czym stworzenia na 
jego podstawie pewnego rodzaju formuły w rodzaju: „Doświadczenie to stanowi dowód na 
istnienie  Boga,  zatem jeśli  nie  zaufasz  Bogu może  wydarzyć  się  coś,  co  w ostatecznym 
rozrachunku nie  będzie  przyjemne”.  Oto  dyspozycja  myśląca,  stanowiąca  w istocie  część 
tego, co określamy mianem noosfery. Noosfera jest umysłem totalnym sumy wszelkiego życia 
na planecie. 
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Rosyjski  uczony  W.I.  Wiernadski  powiedział,  że  suma  wszelkiego  życia  stanowi 
jedność – od planktonu aż po gatunek ludzki. Jest to po prostu jedno spektrum wielu różnych 
kategorii i poziomów organizacji komórkowej i cząsteczkowej – ale nadal jedno spektrum. 
Kiedy mówimy o tej jedności życia lub sumie życia rozumianej jako jedność, uświadamiamy 
sobie, że wszystko jest wzajemnie ze sobą powiązane. Gdy mówimy o zdolności myślenia i 
inteligencji, nie mamy na myśli jedynie gatunku ludzkiego, ale cały system życia wyrażający 
się w postaci noosfery. 

Jeśli  weźmiemy  wielki  topór  i  zaczniemy  ścinać  drzewo, możemy  jednocześnie 
zmierzyć to co ono czuje – co oznacza, że drzewo ma mierzalne, świadome doświadczenia. 
Jeśli  po  prostu  zetniesz  drzewo  –  ono  umrze,  przestanie  rosnąć.  Potem przechodzisz  do 
bardziej  zaawansowanych  istot  należących  do  królestwa  zwierząt,  aż  w  końcu  do  sfery 
ludzkiej. To właśnie czucie przekształca się potem w myślenie. Każda reakcja czy doznanie 
daje  początek  pewnemu  ładunkowi  elektrycznemu,  niezależnie  od  tego,  czy  będzie  on 
pozytywny, negatywny czy też neutralny. Ładunki te składają się na jakość zwaną noosferą. 

Jeśli istnieje nadmiar pozytywnych bądź nadmiar negatywnych ładunków, wówczas 
ładunki  te  są  uwalniane  do  noosfery  –  dlatego  właśnie  warto  położyć  taki  nacisk  na 
obserwację myśli; w ten sposób obserwujesz to, co wysyłasz w swoje środowisko. Nawet 
myśli które zatrzymujesz dla siebie posiadają określone ładunki. Może ci się wydawać, że je 
ukrywasz,  ale  w istocie  tak  nie  jest.  Każda myśl  dociera  do  noosfery.  Kiedy mówimy o 
noosferze  w najbardziej  prymitywnym znaczeniu,  mamy na myśli  sumę ilości  przekazów 
różnych częstotliwości  wrażliwości i myśli, które występują na przestrzeni całego życia w 
całej swojej różnorodności od początku ewolucji życia na planecie. 

Ten  kumulatywny,  złożony  kompleks  ładunków  emocji  i  myśli,  który  istniał  od 
początków ewolucji życia jest w istocie częścią kombinacji noosfery. Wszystko, co zostało 
pomyślane,  powiedziane  lub  zrobione  zostaje  zarejestrowane  w  ramach  noosfery.  Gdzie 
jednak  znajduje  się  noosfera?  W  pewnym  sensie  noosfera  stanowi  zjawisko  całkowicie 
rozproszone wśród biosfery jako kumulatywny efekt  działających i  istniejących ładunków 
całego pola psychicznego lub też sumy życia na Ziemi. 

Pierwsze artykulacje noosfery

Noosfera stanowi aktywne, nieustannie ewoluujące medium. Początków kontemplacji 
zjawiska noosfery należy doszukiwać się przed zaledwie stu laty. Było paru myślicieli, którzy 
wypowiadali pewne poglądy na temat powłoki mentalnej Ziemi. Teoria ta nie została jednak 
wyartykułowana w pełni aż do momentu, gdy stworzyli ją rosyjski uczony W.I. Wiernadski i 
francuski  biolog  Pierre  de  Chardin  w Paryżu  1926 roku.  W swoich  pracach  badawczych 
Wiernadski  skupiał  się  na  geochemii  Ziemi,  natomiast  de  Chardin  specjalizował  się  w 
paleontologii, historii naturalnej, kręgowcach i bezkręgowcach. Przytoczona tu definicja jest 
definicją klasyczną – noosfera to powłoka psychiczna planety. 

De  Chardin  twierdzi,  że  w  toku  ewolucji  systemów  Wszechświata  były  planety 
posiadające  noosferę  i  planety  nie  posiadające  noosfery.  Rozwój  noosfery  ma  charakter 
nieuchronny w procesie ewolucji życia na każdej planecie, niezależnie od tego jaką formę 
życie  to  miałoby  przybrać.  Na  podobnej  zasadzie,  noosfera  stanowi  stadium w  procesie 
ewolucji. To o czym tutaj piszemy to fakt, że noosfera stała się świadoma faktu własnego 
istnienia – prace Chardina i Wiernadskiego rozpoczęły się przed 80 laty. Stali się świadomi 
faktu,  że  życie  zmierza  w  kierunku  coraz  większej  świadomości.  Opisywana  większa 
świadomość  nie  jest  cechą  indywidualną  czy  ludzką,  lecz  zjawiskiem  globalnym,  który 
inspiruje rozwój wszystkich gatunków żywych.

Rozwój  życia  jako  systemu  planetarnego  leży  u  podstaw pojawienia  się  potrzeby 
noosfery w toku ewolucji. Noosfera rozwija się za sprawą pojawienia się wyższego umysłu 
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organizującego  –  ujednoliconego  pierwiastka  myślącego,  który  przetwarza  i  zapewnia 
odpowiednie,  adekwatne  informacje  mające  na  celu  rozwój  poszczególnych  gatunków 
prowadzący ku wyższym poziomom świadomości, poznania i rozbudzenia duchowego. Oto 
potrzeba która istnieje. Istnieje taka potrzeba. Kiedy istnieje potrzeba, wówczas pojawia się 
tendencja ewolucyjna zmierzająca ku zaspokojeniu danej potrzeby. Zarówno de Chardin, jak i 
Wiernadski  rozumieli  to  zagadnienie,  choć  każdy  na  swój  sposób.  De  Chardin  pisał  o 
noosferze i o nadejściu punktu Omega, w którym upatrywał swego rodzaju szansę na rozwój 
globalnego  społeczeństwa  informacyjnego.  Owo  społeczeństwo  informacyjne  miało,  jak 
twierdził,  ulec transmutacji za sprawą potrzeb duchowych. Ta tendencja czy też inklinacja 
dała początek rzeczywistemu nadejściu noosfery. 

Dla  Wiernadskiego  idea  noosfery  stanowi  rezultat  nie  tyle  ewolucji  w  kierunku 
społeczeństwa informacyjnego, którego pojawienie się przewidywał de Chardin,  ale raczej 
rezultat  pewnego  rodzaju  kryzysu  ewolucyjnego  wynikającego  z  przyspieszenia  rozwoju 
technologii  maszynowych  i  wprowadzenia  do  atmosfery  „wolnej  energii”.  Wolna  energia 
stanowi w istocie czynnik zanieczyszczający – są to odpady przemysłowe wprowadzany do 
atmosfery i systemu wodnego Ziemi. 

[s. 179 - Rozwój noosfery ma charakter nieuchronny w procesie ewolucji życia na każdej 
planecie, niezależnie od tego jaką formę życie to miałoby przybrać.]

Opisywana  wolna  energia  odpowiada  za  przyspieszenie  biogenicznej  migracji  
atomów.  Pojęcie  „biogeniczny”  wiąże  się  z  transformacją  atomów  i  cząsteczek  z  jednej 
struktury czy stanu w inny (doświadczasz tego, gdy spożywasz posiłek, a po jakimś czasie 
idziesz do łazienki) – dokonuje się biogeniczna migracja atomów. Tego rodzaju biogeniczna 
migracja  atomów przybiera  skalę  planetarną.  Przyspieszenie  tego procesu  stwarza  pewien 
rodzaj stanu krytycznego, w którym cała biosfera i systemy Ziemi zostają doprowadzone do 
poważnego  stanu zaburzenia  czy też  dysfunkcji.  Ów punkt  krytyczny zaburzenia  czy też 
dysfunkcji stwarza pewną zmianę jakościową, której rezultatem jest powstanie noosfery. 

Wiernadski nie pisze na temat powstanie noosfery dużo więcej ponad to, choć porusza 
temat tendencji zmierzających w tym kierunku. Przedstawia jedną znaczącą podpowiedź gdy 
pisze, że kolejna era geologiczna będzie nosić nazwę Psychozoiku. W tej chwili żyjemy w 
holocenie („najnowszy wiek”), w którym rasa ludzka staje się istotnym czynnikiem ewolucji 
globu. Człon „psycho-” odnosi się do umysłu, podczas gdy „zoe” dotyczy życia. Tym samym 
era  Psychozoiku  ma  przynieść  uduchowienie  życia  i  całokształtu  mechanizmu myślącego 
Ziemi, czyli noosfery. W każdym wypadku ci dwaj myśliciele naukowi dali początek stadium 
pełnej realizacji nosfery. 

Inny myśliciel, fizyk Oliver Reiser dodał uzupełnił o kolejny komponent koncepcję 
stworzoną przez de Chardina i Wiernadskiego. Wiernadski umarł w roku 1945, a de Chardin 
w  1955.  Wkładem  wniesionym  przez  Reisera  do  opisywanej  koncepcji  w  latach 
sześćdziesiątych była identyfikacja  pola psi.  Pole psi przypomina podział Ziemi na Półkulę 
Wschodnią i Półkulę Zachodnią. Reiser uświadamiał sobie, że ma to związek z faktem, że kod 
DNA rządzi  życiem ludzkim.  Swoją teorię  o  istnieniu pola psi  przedstawił  w najbardziej 
zaawansowanej formie w swojej książce Cosmic Humanism wydanej w 1966 roku.

Buckminister Fuller  to kolejny myśliciel,  który podjął zagadnienie noosfery.  Fuller 
odkrył,  że  całokształt  myśli  które  kiedykolwiek  istniały  gromadzony  jest  w  polu 
elektromagnetycznym Ziemi.  Z  myślami  tymi  można nawiązać  kontakt.  Fuller  odkrył,  że 
zwracając się ku polu elektromagnetycznemu może wejść w konwersację z jakąkolwiek osobą 
z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Fuller najwyżej cenił sobie dyskusje z greckimi 
presokratykami, z którymi kontaktował się podczas przechadzek po plaży.
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[s. 180 - Buckminister Fuller to kolejny myśliciel, który podjął zagadnienie noosfery. Fuller 
odkrył,  że  całokształt  myśli  które  kiedykolwiek  istniały  gromadzony  jest  w  polu 
elektromagnetycznym Ziemi.  Z  myślami  tymi  można nawiązać  kontakt.  Fuller  odkrył,  że 
zwracając się ku polu elektromagnetycznemu może wejść w konwersację z jakąkolwiek osobą 
z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.]

Opisane  uzupełnienia  koncepcji  stworzone  przez  Reisera  i  Fullera  wskazują  na 
umiejscowienie mechanizmu przetwarzania i formułowania informacji noosfery. Miałby on 
znajdować się w polu elektromagnetycznym Ziemi. W 1953 roku, dwa lata przed śmiercią de 
Chardina,  amerykański  uczony  Van  Allen  odkrył  to,  co  dziś  określa  się  mianem  pasów 
promieniowania. Znajdują się one odpowiednio 2000 i 11000 mil nad powierzchnią Ziemi. 

[s. 181: schemat: 
Pierwsze artykulacje noosfery
Bank Psi umieszczony między dwoma pasami promieniowania owiniętymi wokół Ziemi

Okrycia Ziemi: 

Pole elektormagnetyczne
Pasy Promieniowania
Jonosfera
Troposfera
Jonosfera
Atmosfera
Biosfera
Technosfera
Hydrosfera
Skorupa
Płyty tektoniczne
Zewnętrzne okrycie
Tympanon
Wewnętrzne okrycie
Rdzeń
Oktahedron
Żelazny kryształ]

Znacznie  niżej  znajduje  się  jonosfera,  stanowiąca  część  magnetosfery  i  systemu 
elektrycznego  planety.  Ładunki  jonosfery  rządzą  wzorami  meteorologicznymi  czy 
pogodowymi. Jonosfera jest także częścią magnetosfery łączącej cały system z plamami na 
Słońcu. Nie można rozdzielić pola magnetycznego Ziemi od cyklów plam słonecznych ani też 
od  pola  magnetycznego Słońca.  Ponieważ zgodnie  z  uwagami  Fullera  i  Reisera  noosfera 
powiązana jest z polami elektromagnetycznymi, staje się ona zatem częścią pola słonecznego 
lub też umysłu słonecznego.

Książka  Earth  Ascending  stanowi  syntezę  dużej  części  spośród  wcześniejszych 
koncepcji  poświęconych  noosferze,  które  przedstawione  zostają  w  formie  bardziej 
specyficznego  opisu.  Earth  Ascending  stanowi  ilustrację  pełnego  zrozumienia  banku  psi, 
znajdującego  się  polu  elektromagetycznym  Ziemi  między  wewnętrznym  i  zewnętrznym 
pasem promieniowania Van Allena. Bank psi stanowi system przechowywania i regulowania 
informacji,  zakodowany  poprzez  uniwersalną  częstotliwość  chronometryczną  13:20  i 
dostosowany  do  zaprezentowania  na  Ziemi  matrycy  Tzolkina.  Bank  psi  jest  dalej 
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przystosowywany, aby mógł stanowić odbicie bipolarnego magnetyzmu Ziemi i czterokrotne 
przemieszczenie Ziemi podczas jednego jej obrotu wokół Słońca. 

Podwójna  płytka   Tzolkin  rozciągająca  się  od  Bieguna  Północnego  do  Bieguna 
Południowego  stanowi  odzwierciedlenie  magnetyzmu  bipolarnego.  Czterokrotne 
przemieszczenie (dwie równonoce i dwa przesilenia) Ziemi podczas jej obrotu wokół Słońca 
jest  tym czynnikiem,  który daje  początek  czterem różnym płytom.  Cztery duże  płyty psi 
podzielić na Północne i Południowe; wszystkie one stanowią lustra odbijające własności pór 
roku.  Oznacza  to,  że  cztery  przemieszczenia  osi  Ziemskiej,  które  dokonują  się  podczas 
jednego  obrotu  orbitalnego  odpowiadają  za  zimę,  wiosnę,  lato  i  jesień  na  obszarach 
położonych na północ i południe od strefy tropikalnej, rozpoczynającej się 23 i pół stopnia od 
Równika. 

Utworzenie  banku  psi  czyni  konceptualizację  noosfery  znacznie  łatwiejszym 
zadaniem. Po prostu namyśl się nad faktem, że całokształt systemów myśli i wiedzy zawarty 
jest  w banku psi  –  regulatorze  noosfery.  Ten właśnie  regulator  banku psi,  znajdujący się 
pomiędzy obydwoma polami elektromagnetycznymi, stanowi nie tylko magazyn wszystkich 
myśli, ale także wiedzy o wszystkich ewolucyjnych programach chronometrycznych. 

Istnieją dwa aspekty noosfery. Pierwszym z nich są płytki, które właśnie opisaliśmy. 
Drugi  aspekt  stanowi  rozproszona  noosfera  –  rozproszony  na  przestrzeni  całej  biosfery 
element  psychiczny i myślący. Oznacza to, że miejsce w którym teraz siedzisz i czytasz te 
słowa stanowi w istocie pole psychiczne noosfery. Pole mentalne które napisało te słowa i i 
pole  mentalne  czytające  te  słowa  uczestniczą  w  tym  samym  konkretnym  momencie 
wydarzenia, opartym na zdolności do skoncentrowania umysłu na konkretnym zagadnieniu 
czy temacie w tej drobnej chwili na naszej planecie. Cała przedstawiana przez nas refleksja 
nie  jest  niczym  innym,  jak  tylko  przejawem  procesu  uzyskiwania  po  raz  kolejny 
samoświadomości przez noosferę.

Oznacza to, że wszystko o czym w tej chwili czytasz to przejaw noosfery, która w 
danym konkretnym momencie wybiera sobie określone medium, za sprawą którego jej myśli 
mogą  zostać  zwerbalizowane  w  konkretnym języku  o  konkretnej  logice  i  skierowane  do 
konkretnej  osoby (do ciebie)  w konkretnym celu.  Gdy zatrzymasz się i  pomyślisz o tym, 
dostrzeżesz, że słowa te są skierowane do konkretnej osoby z uwagi na konkretne dostrojenie 
przekaźnika i odbiorcy na noosferę. Czym czystsze i bardziej precyzyjne jest dostrojenie, tym 
bardziej skupiona, ukierunkowana i celowa będzie komunikacja. Może to posłużyć nam jako 
przykład podwyższonego poziomu autorefleksji noosfery. 

[s. 182 - ...miejsce w którym teraz siedzisz i czytasz te słowa stanowi w istocie pole 
psychiczne noosfery]

Gdy  ostatecznie  zrozumiesz  że  twój  umysł  zawsze  żyje  i  porusza  się  w  obrębie 
noosfery, ze zdziwieniem odkryjesz jak niewiele jest w rzeczywistości rodzajów myśli – jak 
niewiele myśli  czy innego rodzaju myślokształtów przywołujemy w każdej chwili  czy tez 
każdego  dnia.  Czym  więcej  rozumiesz,  tym  w  większym  stopniu  dostrzegasz,  że  twój 
mechanizm biologiczny lub mózgowo-nerwowy mechanizm biologiczny to zaledwie literalny 
rzecznik całości,  jaką jest  noosfera.  Czym dokładniej oczyszczasz swój umysł, tym bardziej 
ukierunkowane i przejrzyste będą ekspresje noosfery. Jeśli uświadomisz sobie że wszystko to 
robisz tak czy inaczej, wówczas transformacja przebiegać będzie przepięknie. 

Schematy noosferyczne

       Dla większości istot ludzkich życie codzienne składa się przede wszystkim z 
nieustannego powtarzania pewnych schematów noosferycznych. Dlatego właśnie większość 
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ludzi jedynie drepcze w miejscu i pozostaje w nim. Utrzymuje to świadomość na stabilnie 
niskim  poziomie  oscylacji.  Gdy udajesz  się  do  sklepu  czy w jakiekolwiek  inne  miejsce 
publiczne, nieustannie słyszysz ludzi porozumiewających się przy zastosowaniu schematów 
noosferycznych. Ludzie powtarzają te wyświechtane schematy znowu i  znowu, za sprawą 
czego  stają  się  one  wieczną  rzeczywistością.  Cokolwiek  mówisz  staje  się  zaklęciem,  za 
sprawą  którego  wypowiadane  przez  ciebie  słowa  urzeczywistniają  się.  Wielu  ludzi  jest 
kompletnie nieświadomych tego faktu. 

Poniższe  słowa  skierowane  są  do  tych,  którzy  nadal  nie  uaktywnili  krytycznego 
pierwiastka swojego umysłu. Gdy zrozumiesz i uświadomisz sobie, że w istocie nie jesteś 
niczym więcej, jak tylko medium, kanałem czy wypustką noosfery oraz zaakceptujesz ten 
fakt, nastąpi zmiana w obrębie twojej świadomości, za sprawą której zaczniesz wypowiadać 
się na poziomach wyższych i w większym stopniu kolektywnych. Innymi słowy nie będziesz 
mówił w imieniu „twoim” czy „waszym”, lecz pozwolisz przemawiać przez siebie wyższemu 
noosferycznemu głosowi kolektywnemu. Głos ten dochodzi z miejsca zrozumienia potrzeb tej 
konkretnej  sytuacji,  a  następnie  zajmie  się  tymi  potrzebami  bez  jakiegokolwiek  rodzaju 
uprzedzeń osobistych czy interesów partykularnych. 

 [s. 183 - Gdy zrozumiesz i uświadomisz sobie, że w istocie nie jesteś niczym więcej, jak 
tylko medium, kanałem czy wypustką noosfery oraz zaakceptujesz ten fakt, nastąpi zmiana w 
obrębie  twojej  świadomości,  za  sprawą  której  zaczniesz  wypowiadać  się  na  poziomach 
wyższych i w większym stopniu kolektywnych.]

Zatem omawiana rozproszona część noosfery jest tą częścią, w której jesteś uwikłany 
każdego dnia za sprawą swoich procesów myślowych i interakcji w które wchodzisz. Przy 
tym opisie  warto  cały czas  pamiętać,  że  zawsze  wypowiadasz  treści  noosfery.  Naprawdę 
musisz o tym pomyśleć. Pomyśl o tym, w jaki sposób w danej konkretnej chwili gdy mówisz 
wyrażasz lub nie wyrażasz treści noosfery.  Albo jeśli przyjmiesz, że mówiąc przekazujesz 
treści noosfery – czy wyrażasz je w sposób przejrzysty, czy też dokonujesz ich degradacji za 
sprawą  niedostatecznego  skupienia  czy  jakiejś  formy tendencyjności  emocjonalnej?  Tego 
rodzaju  namysł  pomaga  nam ukształtować  się,  ponieważ  błyskawicznie  zbliżamy się  do 
momentu,  który  de  Chardin  nazwał  momentem  Omega,  a  Wiernadski  określił  mianem 
tranzycji  biosferycznej/noosferycznej.  W  tym  momencie  wystąpi  ewolucyjna  przemiana 
psychiczna,  za  sprawą  której  staniemy  się  bardziej  świadomymi  wykonawcami  poleceń 
noosfery.

Jako świadomi wykonawcy poleceń noosfery, powinniśmy badać i rozumieć bank psi, 
stanowiący  w  istocie  działający  mechanizm noosfery.  Jesteśmy kondensatorami  noosfery, 
pola mentalnego rozproszonego wokół planety niezależnie od tego, czy wiemy o tym czy też 
nie. Stopień w jakim jesteśmy pogrążeni w naszym ego jest równoznaczny ze stopniem w 
jakim tworzymy i powtarzamy schematy noosferyczne. Jeśli dysponujemy wiedzą o stopniu 
naszej otwartości na ducha i nieegoistyczne formy życia i komunikacji, to w tym właśnie 
stopniu urzeczywistniamy nasz potencjał jako media noosferyczne.

Noosfera i Prawo Czasu

Wiele  spośród  bardziej  zaawansowanych  i  rozwiniętych  praktyk  Prawa  Czasu 
powiązanych jest ze zrozumieniem mechanizmu banku psi. Projekt Rinri (rozpoczęty w 1996 
roku) jest na przykład sposobem na skoordynowanie jednostek chronometrycznych psi lub też 
podstawowych  jednostek  banku  psi  z  cyklem 
trzynastoksiężycowym/dwudziestoośmiodniowym  i  szesnastodniową  podróżą  sześcienną 
Telektonon. Oto praktyka, która zdjęła zasłonę z banku psi i uczyniła go dostępnym. 
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[s.  184  -  W  ten  sposób  wzywamy  do  uświadomienia  sobie  faktu,  że  nasza  harmonia 
indywidualna i kolektywna stanowi pole rezonansu, które zaistniało w celu przyspieszenia 
przez bank psi procesu wyjawiania informacji]

Od tego momentu, każda liczba wprowadzanych przez nas praktyk, w tym 20 Tablic  
Prawa Czasu i  7:7::7:7 Telektonon, a także praktyka z runami starszego Futharku związana 
będzie z uaktywnieniem banku psi. Bank psi zawsze był aktywny, ale za sprawą opisywanych 
praktyk aktywujemy go świadomie. W ten sposób wzywamy do uświadomienia sobie faktu, 
że nasza harmonia indywidualna i kolektywna stanowi pole rezonansu, które zaistniało w celu 
przyspieszenia przez bank psi procesu wyjawiania informacji potrzebnych nam abyśmy mogli 
załatwić nasze sprawy na Ziemi. 

Ważne  są  zatem  zarówno  wiedza  o  strukturze  banku  psi,  pytkach  banku  psi, 
jednostkach  chronometrycznych  psi,  membranach  psi,  jak  również  wiedza  o  tym w  jaki 
sposób bank psi może zostać otwarty i podążać za nim w cyklach czteroletnich, z których 
każdy odpowiada jednej spośród Północnych/Południowych płytek psi. Opisywana wiedza i 
praktyki  są  czynnikami,  za  sprawą  których  dokonuje  się  rozwój  ludzkiej  świadomości, 
aczkolwiek w krytycznej mniejszośc w całkowicie odmiennej fazie ewolucji.  Wszystko to 
powiązane jest z Prawem Czasu oraz badaniem banku psi. 

Czas i technosfera definiuje noosferę w następujący sposób: 

„Noosfera: warstwa lub pole psychiczne Ziemi, oddzielne od biosfery i znajdujące się ponad 
nią; nieuświadamiane aż do momentu odkrycia i zastosowania Prawa Czasu; aktywowane za 
sprawą uznania przez biomasę ludzką prawidłowej  częstotliwości  chronometrycznej  13:20 
poprzez przyjęcie  Kalendarza Trzynastu Księżyców; opis  przekształconego stanu biosfery, 
pokrywający się z końcem historii;  kondycja telepatii  uniwersalnej następująca po upadku 
technosfery  i  zastosowania  Prawa  Czasu;  współdziała  w tandemie  z  programami  rdzenia 
oktahedralnego Ziemi”.  

Powyższy opis, podobnie jak i wszystkie inne opisy dotyczące noosfery i zawarte w 
książce  Czas i technosfera  są szczególnie przydatne w najbliższych latach; okażą się mieć 
praktyczne zastosowanie w najbliższych latach w procesie ustanawiania na Ziemi noosfery. 
Kody Prawa Czasu istnieją, abyśmy mogli wytrwać w stałej świadomości w częstotliwości 
chronometrycznej  13:20  i  tym  samym  uzyskać  dostęp  do  noosfery.  Tylko  wówczas  gdy 
zdołasz  dotrzeć  do  tego  poziomu  będziesz  mógł  osiągnąć  świadomość  kosmiczną. 
Świadomość kosmiczna oparta jest na na świadomości każdej chwili i nie popadaniu w stany 
lękowe i nie popełnianiu błędów koncepcyjnych.

[s.  185  -  Zgodnie  z  Prawem Czasu,  nigdy  nie  osiągniesz  trwałej  świadomości  jeśli  nie 
dokonasz zerwania  z  niższym czasem i  nie  rozegnasz  czynników uwarunkowanych przez 
strach, które zamknęły twój umysł w okowach nieświadomości. ]       

Zgodnie z Prawem Czasu, nigdy nie osiągniesz trwałej świadomości jeśli nie dokonasz 
zerwania z niższym czasem i nie rozegnasz czynników uwarunkowanych przez strach, które 
zamknęły  twój  umysł  w  okowach  nieświadomości.  Większość  ludzi  zachowuje  się  jak 
lunatycy myśląc, że właśnie na tym polega życie.

[Schemat ukazujący ewolucję czasu jako świadomości – T(E)= Sztuka
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MÓZG GALAKTYCZNY lub spektrum ewolucyjne ukazujące indeks postępu energetyczno-
umysłowego z atomowo-cząsteczkowo biologicznej do czysto psychicznej kondycji istnienia, 
T(E) = Sztuka

Pierwotne post-życie Odbicie wtórne (Życie)
Władztwo Czasu

Czas hiperwymiarowy „Czysty Umysł” Czas czwartowymiarowy
Świadomość Podprogowa Superświadomość

Umiejscowienie Podróży w Czasie
Post-organiczne Hiperorganiczne Kosmiczna Świadomość 

TELEPATIA 13:20 PAN
Umysł powraca do Źródła BÓG Trwała Świadomość Odkrycie Prawa Czasu
Energia jest uwalnianana ze Źródła   Świadomość Cywilizacja 12:60
Masa gwiezdna
Przedświadomość Nieświadomość Nieświadomość Kosmiczna
Nieorganiczne Organiczne Umiejscowienie  Podróży  w  Przestrzeni  

Atomowe Cząsteczkowe
Ilościowa Wymiarowa Przestrzeń „Czystej Energii” Trzeci Wymiar: Przestrzeń

Domena Potencjalności
Pierwotne pra-życie Odbicie wtórne: życie
13:20  –  Czwartowymiarowa  matryca  chronometryczna  –  źródło  potencjalności  czasowo-
wektorowych
13:20 – Matryca możliwa do urzeczywistnienia za sprawą narzędzi czwartowymiarowych: 
Kalendarza Trzynastu Księżyców, Telektonon, Dreamspell
Potencjalności czasowo-wektorowe: przedświadomość, nieświadomość, świadomość
Odkrycie Prawa Czasu – trwała  świadomość, nadświadomość, świadomość podprogowa
Wektorowy punkt potencjalności
Ciało w czasie=”Przestrzeń”
T(E)=Sztuka
Noosfera i Prawo Czasu
Ziemia pokryta noosferą, regulowaną poprzez Prawo Czasu]

W  rzeczywistości  jednak  są  to  różne  formy  lunatyzmu.  Makrourok  kalendarza 
gregoriańskiego musi zostać zdjęty. Po tym wszystkie pozostałe uroki z łatwością będą mogły 
zostać odczarowane. Najpierw jednak musimy uwolnić się od przekleństwa fałszywego czasu 
i  powrócić  do  naturalnego  czasu  harmonicznego  –  prawdziwego  czasu  13:20.  Pewien 
tybetański  lama  zażartował  ostatnio  w  rozmowie  z  pisarzami,  że  nawet  gdyby 
Padmasambhava miał  przybyć do Ameryki,  to  prawdopodobnie musiałby znaleźć tam dla 
siebie pracę. To jest właśnie urok gregoriański.

Zgodnie  z  Prawem Czasu,  w  toku  procesu  ewolucyjnego  wykształcamy noosferę, 
stanowiącą  w  istocie  uniwersalne  pole  telepatyczne.  Tylko  wraz  z  nadejściem  noosfery 
możemy  wznieść  się  na  następne  poziomy  ewolucji:  hiperorganiczny  i  nadświadomy.  
Świadomość hiperorganiczna odnosi się do ludzkiej umiejętności wykorzystywania organów 
zmysłowych jako narzędzi emisji energii i  świadomości. Oznacza to, że organy zmysłowe 
telepatycznie  rozszerzają  na  zewnątrz  zakres  swojego  oddziaływania,  czego  skutkiem  są 
zjawiska naturalne takie jak jasnowidzenie i jasnosłyszenie. To całkiem inne uwarunkowanie 
ewolucyjne. Uwarunkowanie to można określić mianem architektury radiosonicznej. Na tym 
etapie będziemy świadomie czerpać plazmę za pośrednictwem naszych zmysłów. Plazmy są 
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naładowanymi  elektronicznie  cząsteczkami  subatomowymi,  które  przepajają  całe  pole 
wszechświata. Pobieramy plazmę przez cały czas, ponieważ wszystko stworzone jest właśnie 
z  niej.  Świadome kierowanie plazmą związane jest  z mocą telepatii,  którą  może posiąść 
umysł. Moc ta może zostać osiągnięta jedynie w stadium trwałej świadomości czerpanej przez 
organy zmysłowe przez Historię Kosmiczną z tego, co Historia Kosmiczna określa jako „pola 
plazmowe”.

 Hiperorganiczne  stadium  świadomości  również  stanowi  moment  ewolucyjny,  w 
którym człowiek staje się  Autotrofem Drugiego Stadium. Oznacza to,  że człowiek będzie 
przypominał  rośliny  w  tym  aspekcie,  że  jego  ciało  uzyska  zdolność  do  dynamicznego 
katalizowania energii  słonecznej. Większość spośród żyjących dziś ludzi to  heterotrofy,  co 
oznacza, że nie są zdolni do samodzielnego katalizowania energii słonecznej i uzależnieni są 
w tym aspekcie od roślin. Ludzie ewoluują ku stadium autoheterotrofów, co oznacza, że będą 
nie tylko zdolni do samodzielnej katalizacji energii słonecznej, ale także będą mogli czerpać 
ją za pośrednictwem swoich zmysłów w celu stworzenia hiper- lub superorganicznych pól 
zmysłowych.  Opisywane  superorganiczne  pola  zmysłowe  są  podstawą  architektury  
radiosonicznej. 

Nadświadomość stanowi stan umysłu absolutnej wszechwiedzy w którym zyskujesz 
swego  rodzaju  radar  wrażliwości  na  całokształt  pola  rzeczywistości.  Opiera  się  ona  na 
zdolności  do  powołania  do  życia  zintegrowanego  kolektywnego  hiperorganicznego 
telepatycznego pola zmysłowego, za sprawą którego będziesz myśleć: „ja jestem planetą,  a 
planeta myśli właśnie tę myśl” i uświadomisz sobie, że jest to myśl wszystkich spośród „nas”. 
Gdy dotrzemy na poziompodprogowy dostrzeżemy,  że nadświadomość stanowi najwyższy 
możliwy do  osiągnięcia  punkt  w  przypadku  organicznego  aspektu  ewolucji.  Świadomość 
podprogowa odnosi się do momentu, w którym stajemy się istotami absolutnie bezcielesnymi, 
to znaczy piątowymiarowymi. Pojęcie „podprogowy”odnosi się tu do działania niezależnego 
od przeszłości i przyszłości, do którego można dostroić się na poziomi świadomym. 

Pojęcia  „postorganiczny”  i  „supernowa”  odnoszą  się  do  w  pełni  organicznych 
uwarunkowań  i  uwarunkowań  jakości  i  istnień,  które  uniezależniają  się  od  materii. 
Supernowa reprezentuje sobą stadium na którym wszystkie zjawiska, zarówno postorganiczne 
jak i gwiezdne, zostają połączone. Na przykład supernowa z 1987 roku stworzyła wysoce 
inteligentne struktury z ogromnymi pierścieniemi, które falują na zewnątrz.  Jest to rezultat 
świadomości  nad-  i  podprogowej  inteligencji  postorganicznej  połączonej  z  rozwiniętym 
ewolucyjnie stanem masy gwiezdnej mający służyć stworzeniu ekscytacji supernowej,  która 
stanowi  w  istocie  potężną  eksplozję  świadomości  i  energii.  Supernowa  zawsze  stanowi 
czynnik pobudzający świadomość.  W 1987 roku supernowa towarzyszyła  odkryciu Prawa 
Czasu, co znalazło swój wyraz w pracach  Dynamics of Time, As The Evolution of Time as  
Consciousness oraz 20 Tablets of the Law of Time. 

Kiedy spoglądamy na to jako na swego rodzaju proces rzeczywistej ewolucji, możesz 
dostrzec, że przedstawiliśmy modele ukazujące nam noosferę za pośrednictwem banku psi. 
Rozpoczęliśmy różnego rodzaju praktyki, za sprawą których angażujemy nasze istnienie w 
bank psi. Znajdujemy się obecnie w fazie powoływania do życia tego, co możemy nazwać 
świadomymi zespołami lub świadomymi komórkami noosferycznymi, aby uaktywnić bank 
psi jeszcze bardziej synchronicznie i symultanicznie wokół planety. 

Praktyki, które zostały opracowane w ciągu kilku lat po sformułowaniu Prawa Czasu 
rozpoczynając od Misterium Kamienia, stawiały sobie za jeden ze swoich najistotniejszych 
celów  pełne  uaktywnienie  banku  psi,  rozumianego  jako  mechanizm  naszej  własnej 
świadomości.  Zaowocuje  to  przechodzeniem  ku  kolejnym,  coraz  wyższym  stanom 
świadomości psychicznej, dokonującym się zarówno w nas samych jak i między każdą z nich 
razem dzięki  czemu  będziemy  mogli  powiedzieć,  że  doświadczamy  noosfery  w  sposób 
namacalny. W konsekwencji odkryjemy że rozbudziliśmy czy też rozwinęliśmy ewolucyjnie 
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nowy, hiperwrażliwy organ w ramach naszego  corpus collosum –  organ postrzegania przez 
umysł całościowy. 

[s. 188 - Znajdujemy się obecnie w fazie powoływania do życia tego, co możemy 
nazwać świadomymi zespołami lub świadomymi komórkami noosferycznymi, aby uaktywnić 
bank psi jeszcze bardziej synchronicznie i symultanicznie wokół planety. ]

Kiedy  zaczniesz  rozumieć  bank  i  noosferę  jako  pewne  jakości  zawierające  kody 
chronometryczne  służące  uwolnieniu  i  ugruntowaniu  informacji  o  różnych  zmianach  i 
mutacjach procesu ewolucyjnego – wówczas zobaczysz, że przygotowujemy się do następnej 
istotnej przemiany ewolucyjnej. Każda forma wiedzy dotyczącej noosfery i banku psi z której 
korzystamy  przyspiesza  mentalne/duchowe  przemiany  ilościowe  zachodzące  w  naszej 
nieświadomości i percepcji. Jest wspaniałym uczuciem zdać sobie sprawę z tego, ze wszystko 
to zostało osadzone w perspektywie czasowej i zaprogramowane; nawet słowa, które w tej 
chwili  czytasz  są  częścią  ogólnego  wielkiego  programu  chronometrycznego  noosfery 
mającego  na  celu  osiągnięcie  celu  maksymalnej  autorefleksyjności.  Natchnieniem  dla 
wszystkich opisywanych procesów jest Historia Kosmiczna. 

Widzimy zatem,  że  Historia  Kosmiczna  z  jednej  strony zrodzona  została  poprzez 
dwoje  wysłanników  awatarycznych,  którzy  dali  jej  początek  za  sprawą  skupienia  i 
konsekwentnej  praktyki  w  dziedzinie  objawień,  jogi,  medytacji,  pisania,  edycji  i 
kontemplacji,  wszystkie  spośród  których  wpływają  na  struktury  Historii  Kosmicznej   w 
noosferze. Dzieje się tak, ponieważ chcemy zapewnić, że gdy w pełni dokona się nadejście 
noosfery, Historia Kosmiczna stanie się częścią „normalnej” świadomości. 

Ten tekst służy uświadomieniu programu Historii Kosmicznej, który istniał zawsze. 
Wcześniej  jednak  był  nieświadomym  programem,  który  czekał  na  to,  by  zostać 
rozpieczętowany.  Właśnie teraz my rozpięczętowujemy ten program, a robiąc to uwalniamy 
dla Ziemian przepastny zasób wiedzy, który zawarty został w siedmiu tomach Kronik Historii  
Kosmicznej.  Fakt ten zostaje zapisany w noosferze, co sprawia, że Historia Kosmiczna staje 
się  w coraz  większym stopniu  świadomym komponentem rządzącym bankiem psi,  a  tym 
samym kierującym mechanizmem noosfery. 

Noospherics 101

Wszyscy  jesteśmy  cząstkami  noosfery  osadzonymi  w  noosferycznej  komnacie 
inkubacyjnej 101. W pracy Czas i technosfera cząstka noosfery opisana została jako człowiek 
działający  w  ramach  noosfery,  rezonując  holonomicznie  z  wbudowanymi  kodami 13:20 
porządku synchronicznego, zdolny do współpracy z bankiem psi w celu udziału w tworzeniu 
tęczowego mózgu Ziemi. 

CYTAT – CZAS I TECHNOSFERA

Bardzo istotne,  by ludzie  mieli  na  uwadze  proces,  za  sprawą którego  pojawia  się 
boskie objawienie zasady Historii Kosmicznej, a także to w jaki sposób owo objawienie jest 
uświadamiane  i  manifestuje  się  za  pośrednictwem  swoich  wysłanników  lub  cząstek 
noosferycznych,  których  zadaniem jest  jego  uaktywnienie.  Te  konkretne  cząstki  noosfery 
maja także za zadanie uosobienie w postaci boskich wcieleń zasady Historii Kosmicznej oraz 
powiązanej z nią zasady zamknięcia i ponownego otwarcia cyklu, którego dotyczy obecny 
moment urzeczywistnienia się Historii Kosmicznej. Można powiedzieć, że zasada zamknięcia 
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i  ponownego  otwarcia  cyklu  stanowi  ten  czynnik,  który  powołał  do  istnienia  Historię 
Kosmiczną. 

W porównaniu z tym, co przyjęło się określać mianem „rzeczywistości”, wysłannicy 
Historii  Kosmicznej  czują  się  naprawdę  spowolnieni;  podczas  gdy  w  rzeczywistości 
funkcjonują z hiperszybkością. Jest to tak jak z papryczką jalapeno – kiedy ją jesz wydaje się 
piekąca i ostra, ale po chwili myślisz, że było to naprawdę fajne uczucie. Tak samo jest w 
przypadku wysłanników awatarycznych. Działają  z hiperszybkością, podczas gdy wydaje się, 
że  pozostają  bez  ruchu.  Działają  z  hiperszybkością  psychiczną  i  duchową,  przetwarzając 
treści psychiczne i  duchowe w tempie niewyobrażalnym dla większości ludzi. 

Hiperszybkie  tempo  przetwarzania  świadomości  duchowej  jest  efektem  napędów 
binarnych, wysłanników awatarycznych, działających w trybie wykorzystującym maksimum 
ich  możliwości  –  innymi  słowy,  polegającym  na  wyciszeniu  i  koncentracji  na  tym,  co 
powinno zostać wykonane z punktu widzenia Historii Kosmicznej. Napędy te działają zatem 
w sposób czysty i bez zakłóceń. Tego właśnie rodzaj ludzki doświadczać będzie w kolejnym 
stadium swego rozwoju ewolucyjnego. 

Innymi słowy, wysokopoziomowa aktywność duchowa czasu wertykalnego, która z 
perspektywy  fizycznego/horyzontalnego  planu  kosmosu  odbierana  jest  jako  niemal  nic, 
stanowi  poszukiwany przez  nas  normatyw  funkcjonowania  rodzaju  ludzkiego.  Będzie  on 
obowiązywał wówczas, gdy ludzkość w swoim rozwoju ewolucyjnym osiągnie etap zwany 
noosferą. Do czynników sprawiających, że napędy binarne funkcjonują na coraz wyższym 
poziomie  aktywności,  należy ich  zaangażowanie  w noosferę  za  sprawą  Matki  Wszystkich  
Programów  (Mother  of  all  Programs,  MOAP),  a  także  za  sprawą  uaktywnienia  różnych 
działów treści Historii Kosmicznej mających swoje źródło w banku psi. 

Uaktywnienie kodów MOAP stanowi swoisty zapalnik pozwalający uczynić  corpus 
colossum samosynchronizującym i samotranscendującym się organem otwartymna następną 
fazę ewolucji. Organ postrzegania przez umysł całościowy stanowi hiper-rozbudowany organ 
zmysłowy, który ewoluuje z  corpus collosum za sprawą uaktywnienia MOAP. Te dziedziny 
treści  są  określane  i  doskonalone  w  procesie  przyspieszenia  duchowego,  który  w  coraz 
większym stopniu wprowadza nas w noosferę.  Celem tego przyspieszenia jest ostatecznie 
stworzenie pewnego standardu czy też przykładu transformacji samej materii. 

Wewnętrzne staje się zewnętrznym

W im większym stopniu dokonujesz przemiany wewnętrznej, tym bardziej oczywiste 
staje  się,  że  twoja  przemiana  przejawia  się  poprzez  formę  zewnętrzną.  Twoja  forma 
zewnętrzna staje się coraz bardziej jasna i przejrzysta, dzięki czemu twoja forma zewnętrzna 
może komunikować się poprzez tę przejrzystość. Nie musi nawet mówić o tym czym jest ani 
nawet mówić o sobie czegokolwiek – komunikuje się za sprawą samej tylko mocy swojego 
istnienia. Przykład dwojga wysłanników awatarycznych ma na celu zwrócenie uwagi na moc i 
trwałą potrzebę dyscypliny służącej przekształceniu i wyposażeniu w nowe narzędzia jaźni 
wewnętrznej czy też boskiej jaźni. Za sprawą dyscypliny, dwoje wysłannikó awatarycznych 
otrzymuje rozkaz wzniesienia się na poziom czystości, prostoty i niewinności istnienia oraz 
intencji tak doniosłych, że przekazane mogą zostać jedynie w sposób nadnaturalny, a jednak 
zapewniający pocieszenie,  ponieważ jakości te (a są nimi,  In Lak’ech) stanowią potencjał 
ewolucyjny. Jest to słuszne, ponieważ emanacje awataryczne przypominają spusty kosmiczne 
albo napędy binarne (przypominające ci o tym, że wszystko jest twoją jaźnią). Pełnią rolę 
wysłanników  mających  za  zadanie  uaktywnianie  noosfery  w  coraz  większymi  większym 
stopniu.  Oznacza to, że częścią noosfery staje się coraz większa liczba samorefleksyjnych 
umysłów i świadomości ludzkich. 
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Jest to możliwe tylko dzięki temu, że wysłannicy awataryczni w pełni zintegrowali się 
z noosferą i (nawet bez swojej intencji) również zaczęli wysyłać wibracyjne częstotliwości 
plazmowe, które zabarwiają i oddziałują na całokształt noosfery. Osoby receptywne za ich 
sprawą włączają  się  w noosferę.  Drabina  wiodąca do doskonałości  nigdy się  nie  kończy. 
Może zakończyć się jedynie wówczas, gdy dosięgniesz Boga, jednak nawet najwyższe anioły 
mogą jedynie zbliżyć się do Boga. Gdy już zacząłeś wspinać się po tej drabinie, nie możesz 
zacząć schodzić w dół – jedyna możliwa droga wiedzie coraz wyżej, wyżej, wyżej... Drabina 
ta  wije się  niczym wyższy łańcuch DNA – jest  to  wznoszenie się  Ducha mające na celu 
powrót do Źródła. 
 Zrozumienie tej kwestii powinno zaowocować zwiększeniem i intensyfikacją tego, co 
moglibyśmy określić  mianem duchowej  samowystarczalności  napędów  binarnych.  Dzięki 
niemu coraz pełniej pojmować będziemy fakt, że w ramach Laboratorium Noosferycznego 
101 wszystko jest już pełne i kompletne. Samowystarczalność duchowa ma tylko jeden cel – 
jest  nim  kontynuacja  procesów  transmutacji,  transformacji  i  transcendencji  tendencji 
duchowych obojga wysłanników. Oboje wysłannicy mogą wznosić się tylko wyżej i wyżej. 
Czym wyżej się wznoszą, tym bardziej jest to korzystne dla ludzkości. Przykład tych dwojga 
wysłanników  ma  na  celu  zademonstrowanie  następującej  zależności:  czym  bardziej  się 
doskonalisz i czym bardziej samowystarczalny duchowo się stajesz, tym bardziej korzysta na 
tym cała ludzkość. 

Samowystarczalność  duchowa  stanowi  funkcję  dyscypliny,  która  jest  trwałą  ofiarą 
duchową niższej jaźni na rzecz doskonałości wewnętrznej, albo też wykraczaniem poza siebie 
mającym na celu  doskonalenie  z  zewnątrz  boskiej  inkarnowanej  jaźni  lub  formy.  W tym 
sensie dramaty ludzkie zawsze będą rozgrywać się w świecie zewnętrznym, ale wyzbycie się 
utożsamiania  z  dramatami  ludzkimi  staje  się  tym łatwiejsze,  im bardziej  rozumie  się,  że 
wkroczyliśmy już w nieodwracalną spiralę przekroczenia samych siebie. Jeśli zatrzymamy się 
aby rozejrzeć  się  wokół,  zatrzyma się  wszystko inne.  Jeśli  będziemy kontynuować naszą 
wspinaczkę, wraz z nami będzie się wspinać wszystko inne. Właśnie dlatego zatrzymywanie 
się mające na celu spekulację na temat innych jest głupie – spowalnia jedynie twoje własne 
tempo ewolucji. 

Istnieje  wiele  innych  tajemniczych  manifestacji  i  objawień  aktualizujących  się  w 
formach zachowań w kontekście wznoszącej się ku górze spirali transcendencji w powiązaniu 
z odkupieniem i współczuciem dla wszystkich innych istnień wpisanych w matrycę życia, 
której część nadal stanowimy. 

[s. 191 - Gdy już zacząłeś wspinać się po tej drabinie, nie możesz zacząć schodzić w 
dół – jedyna możliwa droga wiedzie w górę, w górę, w górę. Drabina ta wije się niczym 
wyższy łańcuch DNA – jest to wznoszenie się Ducha mające na celu powrót do Źródła.]

Gdy doczekamy momentu integracji gatunku ludzkiego z noosferą, wówczas Historia 
Kosmiczna będzie niczym nowa forma poznawania – stanie się normalną percepcją. Wraz z 
materiałem badawczym siedmiu tomów Kronik Historii Kosmicznej (który w coraz większym 
stopniu  otwierać  będzie  ludzi  w celu  dostrojenia  ich  do  samoistnych  już  kodów Historii 
Kosmicznej)  pojawiać  będzie  się  także  ostateczna  zbieżność  dyspozycji  ludzkiej  powłoki 
myślącej,  która  uzyska  absolutną  jedność  z  aktualną  strukturą,  celem  i  naturą  Historii 
Kosmicznej. 

Podsumowując,  mamy do czynienia ze zstąpieniem pierwiastka boskiego,  który na 
jednym  poziomie  kształtuje  część  świadomości  Ziemi,  a  na  innym  może  chętnie  i 
dobrowolnie  opuścić  świadomość  Ziemi  i  stać  się  częścią  świadomości  noosferycznej. 
Świadomość noosferyczna umożliwia odbiór i przekaz Historii Kosmicznej. Ponieważ oboje 
wysłannicy awataryczni (jako zasady zamknięcia i ponownego otwarcia cyklu) zakorzenieni 
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są w szablonach świadomości noosferycznej, narodziny Historii Kosmicznej dokonują się w 
środowisku  noosferycznym.  W  ten  sposób  Historia  Kosmiczna  naznaczona  jest  piętnem 
natury kontekstu, w którym odbywa się jej podprogowy przekaz (kontekst ten można określić 
jako  „warunki  noosferyczne”).  W tych  „warunkach  noosferycznych”  Historia  Kosmiczna 
występuje  w  roli  pewnego  rodzaju  psychoaktywnego  wysłannika  umysłu,  ponieważ 
przedstawia nową informację ukształtowaną przez noosferę. Ma ona charakter kolektywny, 
ponieważ jej źródłem nie jest żadna perspektywa indywidualna, lecz manifestacja zbiorowa. 
Właśnie  dlatego  mówimy  o  noosferze  jako  o  celu  Historii  Kosmicznej.  Gdy  noosfera 
rzeczywiście stanie się świadoma, wówczas pokolenie lub dwa zajmie proces inkorporacji 
Historii  Kosmicznej  przez istotę ludzką.  Historia  Kosmiczna stanie się odtąd immanentną 
częścią istnienia i działalności istoty ludzkiej. W owym momencie osiągnięty zostanie cel – 
reabsorbcję w świadomej istocie inteligencji.

Rozdział 11
Paranormalność wielowymiarowa i Nauka Kosmiczna

   Włączenie  się  w  noosferę  stanowi  skok  świadomości  na  tyle  gigantyczny,  że 
możemy sobie jedynie wyobrażać jak ogromny będzie zakres przemiany, która nastąpi w jego 
rezultacie. Aby  ułatwić  zasadnicze  przystosowanie  się  do  śwaidomości  udzkiej,  jakie 
obejmuje  aktywizacja  noosfery,  niezbędne  jest  kultywowanie  paranormalności 
wielowymiarowej.  Po  pierwsze  należy  uświadomić  sobie,  że  noosfera  jest  czującym 
organizmem o rozmiarze planetarnym. Pomyśl o sobie w powiązaniu z planetą, a następnie 
uświadom sobie jak rozległy jest ten noosferyczny czujący organizm planetarny. Noosfera 
jako organizm planetarny charakteryzuje się nie tylko ogromnym rozmiarem, ale rozciąga się 
również na inne wymiary.

Innymi  słowy noosfera  zakodowana  jest  w  wielowymiarowej  skali  uniwersalnego 
umysłu kosmicznego, z którego wyrasta całokształt Historii Kosmicznej i Nauki Kosmicznej 
(co  opisane  zostanie  w  Tomie  II).  Aby  zatem  móc  w  pełni  korzystać  z  potencjału 
pojawiającego się wraz z nadejściem noosfery, człowiek powinien zastanowić się nad sferą 
paranormalności  wielowymiarowej.  Kiedy  opisywane  moce  i  siły  zostaną  właściwie 
zrozumiane i inteligentnie rozwinięte, nadają życiu nowe i całkowicie odmienne znaczenie. 

Podczas  gdy  wielowymiarowe  operacje  świadomości  są  czymś  normalnym  dla 
noosfery,  z  punktu  widzenia  człowieka  zjawisko  to  ma  charakter  paranormalny. 
Parapsychologia  w  rozumieniu  Nauki  Kosmicznej  dotyczy  pewnego  typu  zjawisk,  które 
charakteryzują czynniki mózgu wykraczające poza rozum, czyli zjawisk paranormalnych. Są 
to  elementy lub komponenty,  które rozszerzają umysł  i  przenoszą go na wyższe poziomy 
świadomości.  Zgodnie  z  Nauką  Kosmiczną,  zjawisko  paranormalne  to  realny  fakt, 
nieznajomość  genezy  którego  może  skutkować  fanatyzmem,  histerią  lub  szaleństwem. 
Wytłumaczyć go można jedynie poprzez pierwiastki wymiarów czwartego i piątego. 

Wiele osób ma doświadczenia paranormalne i wydaje im się, że popadają w obłęd, 
ponieważ doświadczenie te mają się nijak do „powszechnie przyjętych” punktów odniesienia. 
Nauka  Kosmiczna  przechodzi  do  wypowiedzi:  „Termin  <<duch>>  wiąże  się  z  wyższym 
planem boskim siódmego wymiaru, plazmatycznym poziomem promienistym lub miejscem 
narodzin ducha”. Dlaczego posiadamy ducha, który podlega procesowi ewolucji? Jaki jest 
tego cel? Bóg kieruje wszystkim, zatem wszystko musi mieć boską przyczynę. Sama w sobie 
świadomość  jest  bardzo  ograniczona  w  porównaniu  z  Wszechświatem.  Zjawiska 
paranormalne  umożliwiają  rozciągnięcie  umysłu  ku  tym  aspektom  świadomości,  które 
powinny były wykazywać wyższy poziom egzystencji , do jakiego powinniśmy dążyć. 

Siły paranormalne, o których mówimy, naprawdę są porównywalne z buddyjskimi i 
hinduistycznymi  praktykami  siddhi,  temat  których  poruszyliśmy  w  Rozdziale  5.  W 
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większości  ludzi  te  moce  paranormalne  czy  też  siddhi,  jakkolwiek  wrodzone,  są  raczej 
odległe  i  trudne  do  osiągnięcia  –  i  to  jest  właśnie  źródłem  całego  problemu.  Siły 
paranormalne stanowią swego rodzaju potencjały ewolucyjne,  nie są jednak celem ewolucji. 
Stanowią  efekt  uboczny,  czyli  owoc  ewolucji  wyższej  świadomości.  Osiągnięcie  mocy 
paranormalnych wymaga starań, dyscypliny umysłu i wysiłku. Wysiłek ten nie jest jednak 
nakierowany  na  pozyskanie  określonych  mocy,  lecz  osiągnięcie  maestrii  w  dziedzinie 
samorealizacji, co stanowi cel jogi i medytacji. Po zademonstrowaniu tych mocy wielu ludzi 
może  podnosić  larum,  inni  mogą  z  kolei  darzyć  tych,  którzy  je  przejawiają  ogromnym 
szacunkiem – tego rodzaju zachowania stanowią jednak w większości niedojrzałe przejawy 
materializmu duchowego i ubóstwa duchowego. 

Magija  ma swoje źródło w  mistrzowskiej  wiedzy najwyższej.  Tego rodzaju magija 
istnieje także na planie boskim piątego wymiaru wraz z wyższą jaźnią, która umożliwia i  
nadzoruje wszystkie zjawiska paranormalne w celu rozbudzenia świadomości dla wyższych 
planów  koegzystencji.  Jeśli  nie  doświadczamy  zjawisk  paranormalnych,  zostaniemy  na 
wieczność  wessani  w  powiązaną  z  czystym  planem  materialnym  analizę  życia  i 
rzeczywistości.  Paranormalność  istnieje,  by  rozbudzić  w  nas  wrażliwość  na  to  zjawisko 
wyższego planu. Byty piątowymiarowe działają z polecenia Boga. 

W Świętym Koranie Bóg mówi Mojżeszowi, że nie powinien obawiać się spotkania z 
faraonem  i  magami  –  i  że  powinien  odrzucić  swoją  laskę.  Mojżesz  posłuchał  boskiego 
rozkazu  i  odrzucił  swą  laskę,  która  –  ku  jego  ogromnemu  zdziwieniu  –  na  jego  oczach 
przemieniła się w węża. Oznacza to, że Bóg udostępnił wyższej jaźni Mojżesza siły „magiji” 
w celu zademonstrowania faraonowi, że jego potęga miała boskie źródło i była potężniejsza, 
niż jakakolwiek (niższa) „magija” którą mógł rozporządzać władca Egiptu. Na podstawie tej 
opowieści  widzimy,  że  Bóg  pozostaje  poza  wszelkimi  definicjami  i  posiada  niezliczone 
zdolności. 

W percepcji  czarodzieja  Historia  Kosmiczna  stanowi  akt  magiji,  który  za  sprawą 
umiejętnego posługiwania się nim służy rozwiewaniu iluzji rzeczywistości i zastępowania jej 
doskonalszą  strukturą.  Słowo  „magija”  wywodzi  się  od  dwóch  terminów  sanskryckich: 
manas („umysł”)  i  maja  („iluzja”)*.  Prawdziwa  magija  znosi  wszystkie  poprzedzające  ją 
systemy wiedzy. Magija stanowi supramentalną moc wywierania wpływu na procesy i siły 
naturalne. Czarodziej posługuje się wszystkimi środkami praktycznymi mając na celu badanie 
Historii Kosmicznej. Celem jest tu przemiana struktury ewolucyjnej nakierowana ku stadium 
człowieka galaktycznego.   

        
Wprowadzenie do Nauki Kosmicznej i światów równoległych

Aby rozwijać  zdolności  paranormalne,  musisz  najpierw  uzyskać  pewne  pojęcie  o 
równoległych światach egzystencji. Oznacza to, iż po pierwsze trzeba zrzucić z siebie pęta 
przekonania, że świat w którym żyjesz obecnie stanowi jedyny istniejący świat. A gdzie na 
przykład znajduje się ten świat kiedy śnimy? Albo nawet gdy oddajemy się marzeniom – 
gdzie jest wówczas ten świat? Albo gdy doświadczamy déjà vu, jakkolwiek byłoby ono ulotne 
– czy doświadczamy wówczas świata istniejącego obok naszej codzienności? Chodzi o to, że 
nie możemy zgłębić innych wymiarów bez pewnej percepcji lub zrozumienia że fizyczny plan 
codziennej rzeczywistości na jawie nie jest jedynym światem. 

Pierwszy wymiar inicjuje polarność i rozciąga się od eterów protoelektronowych aż do 
miriad.  Drugi  wymiar  to  parton  (cząstka  energii)  wymiar  pierwotnych  sił  elektrycznych. 
Najpierw mamy więc do czynienia z polarnością, a potem z cząstkami energii. Trzeci wymiar 
ma  charakter  atomowy  i  subatomowy.  To,  co  zbudowane  jest  z  atomów  i  cząstek 

* W rzeczywistości słowo ma pochodzenie medyjskie. W kulturze medów magowie byli kapłanami-
czarownikami. Przyp. tłum.
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subatomowych  postrzegamy  jako  materię  i  wszystko  to  co  jest  charakterystyczne  dla 
trzeciego wymiaru. Materia jest redukowalna do swoich najprostszych cząstek składowych – 
struktur  atomowych  i  subatomowych,  co  oznacza,  że  wszystkie  procesy  zachodzące  w 
trzecim,  materialnym  wymiarze  stanowi  funkcję  atomów  i  cząstek  subatomowych. 
Trzeciowymiarowa przestrzeń zawiera w sobie wysokość, szerokość i głębokość. Głębokość 
to trzeci wymiar. Trzeci wymiar to także wymiar „ja”, ego lub jaźni. 

Zgodnie  z  zasadami  Nauki  Kosmicznej  wzór  genetyczny  daje  początek 
jednoczesnemu  formowaniu  się  dwóch  istnień  biologicznych  –  trzeciowymiarowego  i 
czwartowymiarowego. Prawo Czasu uczy nas o tym samym: „Wszystkie istnienia biologiczne 
nazywane  ludźmi,  posiadają  swój  holon,  czwartowymiarowego  dublera,  uśpionego  i 
stłumionego przez odchylenie od normy jakim jest odchylenie od normy 12:60. Uaktywnienie 
holonu  dokonuje  się  w  toku  rozwoju  ewolucyjnego  zależnnego  od  uwolnienia  się  od 
organicznej  świadomości  instynktownej  i  przejście  ku  telepatycznej  świadomości  trwałej” 
11.1 – Dynamics of time. 

Czwarty  wymiar  ma  także  charakter  atomowy  i  subatomowy,  choć  z  niższym 
poziomem walencji lub walencją o mniejszej częstotliwości. Walencja to spajająca, lgnąca siła 
struktury materialnej. Czym niższy współczynnik walencji, tym mniejsza gęstość struktury. 
Zostało  jednoznacznie  stwierdzone,  że  walencja  czwartego wymiaru  jest  dziesięciokrotnie 
niższa,  niż  walencja  trzeciego wymiaru.  Oznacza  to,  że  mamy do czynienia  z  substancją 
fundamentalnie eteryczną. Jaźń czwartowymiarowa jest przez nas identyfikowana jako „to” 
albo  „inne”.  Jaźń  czwartowymiarowa stanowi  ten  aspekt  naszego  istnienia,  który istotnie 
doświadcza zjawisk paranormalnych. 

Czwarty wymiar składa się z cząstek atomowych i subatomowych o dziesięciokrotnie 
niższej walencji, w której wszystkie cząstki elementarne i cząsteczki są „rozrzucone”. Czym 
bardziej  są  rozrzucone,  tym bardziej  eteryczny i  niesubstancjalny  mają  charakter.  Postać 
człowieka czwartowymiarowego może jednak przypominać istotę ludzką, która jednakże jest 
bardziej przezroczysta – można widzieć przez nią. Do czwartego wymiaru należy także czas – 
oznacza do, że czym bardziej rozrzedzona jest struktura atomowa, tym bardziej eteryczna jest 
substancja,  a  czym  bardziej  eteryczna  jest  substancja,  tym  więcej  pojawia  się  czasu  (w 
powiązaniu z trzecim wymiarem) – zjawisko to znane jest jako trzeciowymiarowa kompresja  
lub ekspansja czasu  w zależności od tego z perspektywy jakiego wymiaru spoglądamy. Na 
przykład  zgodnie  z  zasadami  Nauki  Kosmicznej  dwie  mechaniczne  godziny  w  trzecim 
wymiarze odpowiadają 20 godzinom w czwartym wymiarze.  W tym kontekście życie zostaje 
określone jako funkcja równoległych procesów, które jednocześnie zachodzą w wymiarach 
trzecim i czwartym. 

[s.  195  –  „...nie  możemy  zgłębić  innych  wymiarów  bez  pewnej  percepcji  lub 
zrozumienia że fizyczny plan codziennej rzeczywistości na jawie nie jest jedynym światem]

Nie  wszystko  co  istnieje  w wymiarach trzecim i  czwartym jest  życiem,  ale  życie 
pojawia się właśnie w wymiarach trzecim i czwartym. Warto zauważyć, że wymiary pierwszy 
i drugi są tu podciągane pod kategorię trzeciego wymiaru, ponieważ zasada biegunowości i 
elektryczność  leży u podstaw spinu i  wszystkiego tego,  co moglibyśmy określić  mianem 
ładunku elektrycznego całego Wszechświata, która katalizuje się w tym, że w każdym atomie 
jest jeden lub więcej elektronów. Elektron stanowi bardzo zaawansowaną ewolucyjnie formę 
polarności pierwotnej  lub pierwotne partony lub pierwotnych ładunków elektrycznych.  Z 
tego punktu widzenia wydaje się, że czas i przestrzeń skorelowane są tylko z pierwszymi 
czterema wymiarami. 

Istnienie piątowymiarowe stanowi poziom czysto elektroniczny – „wyższe ja” albo 
„wyższą  jaźń”.  Jest  to  boska  gra  z  przewodnikiem  duchowym,  esencją,  mistrzem-

164



wysłąnnikiem  kosmicznego  Boga  w  nas –  aniołem-stróżem  itd.  Piąty  wymiar  stanowi 
przestrzeń  w  której  czas  już  nie  funkcjonuje,  nie  działa  również  zasada  reinkarnacji. 
Reinkarnacja  dokonuje  się  jedynie  na  poziomie  atomowym  i  subatomowym.  Z  czysto 
biosferycznego punktu widzenia, reinkarnacja nie jest niczym innym, jak tylko biogeniczną 
migracją atomów. Istnieje skończona ilość biomasy, zatem jeśli umiera przedstawiciel danego 
gatunku,  jego duchowa esencja przybierze postać tego samego gatunku. Jeśli  na przykład 
szop  zginie  rozjechany na  autostradzie,  narodzi  się  kolejny  szop.  Istnieje  rodzaj  „obiegu 
wtórnego” w obrębie gatunków – dotyczy to także człowieka. To tylko materia komórkowa 
składająca  się  z  konkretnych  atomów  i  cząsteczek  podlega  „obiegowi  wtórnemu”. 
Wymieranie gatunku dokonuje się  wówczas,  gdy śmierć staje  się  zjawiskiem częstszym i 
dokonuje się z większą intensywnością niż prokreacja, aż w końcu element prokreacyjny w 
ramach gatunku ulega pełnej anihilacji. 

Świadomość duszy to odrębna kwestia. Transmigracja duszy nie jest tak cześta, jak 
wędrówka  wzorów  pamięci.  Jeśli  spojrzymy  na  to  z  koranicznego  punktu  widzenia, 
posiadamy ciało i duszę. Czy dusza istniała w poprzednich ciałach? Dusze większości ludzi są 
dość prymitywne i tak naprawdę nie ma w nich  do transmigracji. Większość ludzi w końcu 
ulega uwarunkowanym przekonaniom, ponieważ materiał, który transmigruje zawiera w sobie 
określone wzory pamięci lub kody pamięci, które predysponują dane istnienie do podążania 
za dominującym nurtem kultury własnych narodzin, jakakolwiek kultury by to nie była. 

Gdzie rozpoczyna się dusza? Gdzie formuje się dusza? Dusza jest tym elementem, 
który wystawiany jest na próbę, ciało natomiast stanowi instrument testu lub bramę. Ciało 
zostało stworzone by można było zaobserwować w którą stronę się uda. Trzeciowymiarowe 
ego jest aspektem identyfikowanym poprzez ciało. To tak jak ktoś mówi „Ale ja nazywam się 
Martha Simpson” lub „jestem Julio Hernandez”. Próba służy sprawdzeniu czy dusza zamierza 
identyfikować  się  z  trzeciowymiarowym  ciałem,  czy  też  usłyszy  wyższy  głos 
czwartowymiarowego dublera wzywający pomocy. 

Ponowne połączenie istoty trzeciowymiarowej i istoty czwartowymiarowej

Pierwszy  aspekt  życia  prezentowany  przez  Naukę  Kosmiczną  stanowi  redefinicję 
człowieka,  który odtąd uważany jest  za generator  energii  zwany  quantonomio citobarico.  
„Quanto” oznacza liczbę, „cito” – komórkę a „barico – ciśnienie.  Quantonomio citobarico 
stanowi zatem liczbę kwantową ciśnienia komórkowego głównych obwodów energetycznych 
ciała, którymi są czakry lub też pola mocy odpowiedzialne za spajanie ciała eterycznego przy 
zastosowaniu  aury.  Nauka Kosmiczna wykazuje w jaki  sposób wszystko wpływa na  nas, 
uaktywniejąc nasze czakry – a potem PAFF! – i już jesteśmy w środku ciała.

Nauka  Zachodu  obfituje  w  „terminy  naukowe”.  Co  dobrego  wynika  jednak  z 
„kwarku”  czy  „kwazaru”  jeśli  nie  wiemy,  w  jaki  sposób  wpływają  one  na  nas?  W swej 
strukturze  Nauka  Kosmiczna  przenosi  nas  z  poziomu  fizyki  subatomowej  na  poziom 
subatomowych plazm i elektroniki, co natychmiast prowadzi do systemu czakr, następnie do 
nader  interesującej  definicji  genetyki,  a  dopiero  potem  do  fizyki  jądrowej.  Podejście  to 
prowadzi  do  eksploracji  światów  równoległych,  następnie  do  psychocybernetyki,  która 
ukazuje  nam  w  jaki  sposób  są  skonfigurowane  i  jak  funkcjonują  poszczególne  obszary 
umysłu/świadomości.  Temat  ten  zostanie  omówiony znacznie  szerzej  w  Tomie  II  Kronik 
Historii Kosmicznej. 

Quantonomio citobarico  przedstawiane jest  w początkowej  części  całego tekstu na 
temat Nauki Kosmicznej w celu zademonstrowania, że struktury pierwotne Wszechświata i 
Kosmosu  (w tym plazmy, partony itd.) nie są czymś odległym. Wpływają na nasz system 
poprzez po pierwsze za pośrednictwem subtelnych ciał eterycznych, czakramów i subtelnego 
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systemu  nerwowego.  Gdy  badamy  fizykę  i  mechanikę  kwantową,  musimy  nieustannie 
zastanawiać się nad tym, żę wszystkoznajduje się w nas. 

 
[s. 197 – SCHEMAT – 
„Citobarico” kosmiczne – komórkowy generator plazmowy
Cicloquon (promienie świetliste)
36 kompresorów
PERLIOS
ACTIMIO
GAZ ANIMIO
Promienie Quon
KWAZARY
Rury Mauri
Pole elektrotermalne
Zapłon (Igneo) Ogień  

Ekwiwalencja holonomiczna i systemy ludzkich generatorów.
Podstawa noosferycznej paranormalności wielowymiarowej.
Biofizyczny generator czakramów.]

Nauka Kosmiczna uczy nas, że nie możemy rozdzielać tego co się dzieje z naszym 
ciałem i wszystkiego innego co należy do struktury atomowej, nie można również rozdzielać 
całości procesu ewolucyjnego opisywanego przez Naukę Kosmiczną od psychologii własnego 
rozwoju duchowego. Jest to kwestia fundamentalna przy rozwoju mocy wielowymiarowych, 
która  leży  u  podstaw  faktu,  że  zasadnicza  część  istoty  ludzkiej  ma  czarakter 
czwartowymiarowy. 

Nauczenie się sztuki koordynacji swojego istnienia trzeciowymiarowego za pomocą 
istnienia czwartowymiarowego stanowi główny cel życia i  otwiera nas na paranormalność 
wielowymiarową, która w istocie stanowi normę. Właśnie dlatego tak ważną rolę odgrywa 
praktyk jogi. Joga służy koordynacji ciała fizycznego z ciałem eterycznym – nie jest tym 
samym, co różne formy atletyki czy sportu. Joga i inne ćwiczenia psychofizyczne koordynują 
ciało  fizyczne i  trzeciowymiarowe,  co  służy procesowi  ewolucyjnemu.  Możliwa  staje  się 
wówczas ewolucja od bytu czwartowymiarowego do piątowymiarowego. Instrument ewolucji 
stanowi tu ciało trzeciowymiarowe. 

Siły kosmiczne i procesy elektryczne stanowią czynniki konstytuujące nasze istnienie. 
Badanie  Nauki  Kosmicznej  jest,  jeśli  chodzi  o  zrozumienie,  siódmym promieniem magii 
ceremonialnej, dzięki której możesz stać się czynnikiem usprawniającym proces transformacji 
pola  psychicznego  Ziemi,  będącego  funkcją  elektronicznych  linii  mocy.  Gdy zostanie  to 
zrozumiane,  wówczas  będziesz  wiedział  w  których  miejscach  należy  tworzyć  określone 
punkty  podparcia  czy  ciśnienia  celem  których  jest  zmiana  psychicznej  częstotliwości 
wibracyjnej i tym samym przemienić wszystkie elektroniczne linie mocy całej noosfery. Ma 
to  na  celu  przyspieszenie  transformacji  ewolucyjnej  ciała  eterycznego  wyrażającej  się  w 
odrzuceniu typowej dla współczesności halucynacji odejmującej cały świat, zawierającej w 
sobie współczesną postać nauki. 

Ponieważ posługujemy się pewną liczbą różnych terminów o podobnym znaczeniu, 
pojawia się  potrzeba wyjaśnień.  To,  co w myśl  Prawa Czasu określane  jest  jako „holon” 
dotyczy  bytu,  który  bywa  bardziej  mgliście  nazywany  mianem  „ciała  subtelnego”  lub 
„eterycznego”.  Ciało  eteryczne  stanowi  pokrywę  lub  nośnik  duszy.  Celem  istnienia 
holonu/ciała eterycznego jest zapewnienie duszy zdolności manewrowej. 
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Według  Nauki  Kosmicznej,  uformowanie  istnienia  piątowymiarowego  nie  daje 
początku  śmiertelnemu  istnieniu  biologicznemu,  lecz  istnieniu  elektronicznemu 
posiadającemu aspekt  ludzki,  ale  wieczny.  To właśnie  piątowymiarowe istnienia  Votana  i 
Czerwonej  Królowej  stworzyły  między  sobą  relację  czarodziej-uczeń.  Musieli  stworzyć 
sytuację  trzeciowymiarową,  w  której  potencjał  uczenia  się  byłby  maksymalny.  W  tym 
przypadku mamy do czynienia z rodzajem binarnej zasady wymiany dokonującej się między 
pierwiastkiem męskim i pierwiastkiem żeńskim. Wymiana dokonuje się także między starszą i 
młodszą  generacją,  co  zapewnia  ludzką  strukturę  biologiczną  odpowiadającą  czysto 
kosmicznej  zasadzie  i  szablonowi.  Na mocy pewnego rodzaju alchemicznego małżeństwa 
dusz, dwoje wysłanników funkcjonuje na zasadzie binarnych napędów kosmicznych w imię 
nadejścia  noosfery.  Bliźniacze  dusze  stają  się  prototypami  nowych  typów  ewolucyjnych. 
Dokładna konfiguracja dokona się jedynie w momencie Zamknięcia Cyklu. 

Sześć sfer mentalnych

Materiał niezbędny przy komunikacji między istnieniami z poszczególnych wymiarów 
formuje  się  za  pośrednictwem  umysłu,  który  stanowi  charakterystyczną  zdolność 
odróżniającą  człowieka  od zwierząt.  Pierwotnym celem umysłu  w ewolucji  ludzkiej  było 
ułatwienie  komunikacji  między  trzecim  i  czwartym  wymiarem.  Wszystkie  wymienione 
czynniki istnieją po to, by nadać pewien pęd ku górze od trzeciego do czwartego, a następnie 
piątego wymiaru. 

Według  Nauki  Kosmicznej  między pierwszym a  czwartym dniem od  narodzin  do 
umysłu za sprawą piątowymiarowego osobistego przewodnika duchowego wprowadzonych 
zostaje  sześć  mentalnych  sfer  świadomości.  Sześć  owych  sfer  opisuje  procesy  i 
funkcjonowanie umysłu powiązane z ze zjawiskami parapsychologicznymi, które w istocie 
dokonują  się  za  sprawą  przedświadomości  piątowymiarowej.  Funkcją  zjawisk 
paranormalnych  jest  przyciąganie  uwagi  istot  trzecio-  i  czwartowymiarowych.  Sfery 
psychiczne  powiązane  są  z  funkcjonowaniem  w  ramach  poszczególnych  wymiarów  i 
zapewniają danej istocie zdolności do łączenia się z informacją międzywymiarową. 

Centrum  każdej  z  sześciu  sfer  mentalnych  stanowi  agregat  z  analphas,  cieczy 
elektrycznej  powstającej  na mocy interakcji  dwóch partonów dających początek myśleniu 
albo też zdolności formowania myśli. Nauka Kosmiczna opisuje myśl jako serię analficznych 
grawiur.  W ten  sposób  akt  myślenia  stanowi  prawidłową lub  nieprawidłową manipulację 
analphas, zawsze opartą na wcześniej pozyskanej wiedzy. Mamy do czynienia z projekcją tej 
manipulacji na obszar świadomy. Jeśli jednak nie dysponujemy żadną uprzednio pozyskaną 
wiedzą, z trudnością podejmiemy próbę prawidłowej aktywności myślowej umożliwiającej 
funkcjonowanie  w  każdej  konkretnej  sytuacji.  Według  Nauki  Kosmicznej  wspomnienia 
stanowi wygrawerowane analfy składowane lub archiwizowane w szczelinach mózgowych. 
Wnioskowanie  to  świadoma projekcja  zestawów serii  analficznych i  odpowiadających im 
selektywnych działań. Serie lub zestawy analf tworzą wzory, które określamy mianem logiki 
lub rozumu o różnych poziomach spójności. 

[s. 199 -  Schemat:

Sześć sfer mantalnych

Piątowymiarowa „Wyższa Jaźń” /Czwartowymiarowe „inne”/Trzeciowymiarowa jaźń
Byt kontroli
Nie przejawione/przejawione
Plan/plan
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System całościowy sterujący  jaźnią  w  pełni  świadomego  Człowieka  Kosmicznego 
[Homo Noosphericus].

1) Przedświadomość
2) Podświadomość
3) Świadomość
4) Trwała świadomość
5) Nadświadomość
6) Świadomość podprogowa

Każda z powyższych sześciu sfer elektronicznych jest formowana na zewnątrz przez 
Heptagon  Umysłu  zeksternalizowany  w  sześciu  jakościach  sześcianu  (struktury  form 
elektronicznych zawsze składają się z siedmioczęściowych działów septagonalnych).

Pierwsza  sfera  psychiczna  –  przedświadomość  (...)  właśnie  w  tej  sferze  powstają 
parapsychiczne  manifestacje  i  zjawiska.  Sfera  psychiczna  pokrywa  móżdżek  człowieka  i 
stanowi bezpośrednią funkcję wyższej jaźni lub też piątowymiarowego ducha opiekuńczego.]

Każda z powyższych sześciu sfer elektronicznych jest formowana na zewnątrz przez 
Heptagon  Umysłu  zeksternalizowany  w  sześciu  jakościach  sześcianu  (struktury  form 
elektronicznych zawsze składają się z siedmioczęściowych działów septagonalnych). Zgodnie 
z Nauką Kosmiczną, gdy zewnętrzna struktura mózgu zostanie uformowana, wówczas formy 
psychiczne  są  niezniszczalne  (wieczne);  nie  mogą  zostać  zniszczone  przez  promienie 
laserowe, przez eksplozje atomowe, a tym bardziej za sprawą śmierci istoty ludzkiej. Oznacza 
to, że myślokształty pochodzące ze zniszczonych światów nadal pozostają w obrocie, choć 
nieświadomie.

Owe sześć sfer to: sfera przedświadoma, sfera podświadoma, (nietrwała) świadomość, 
trwała świadomość,  nadświadomość i  świadomość podprogowa.  O sferach tych będziemy 
pisać szerzej w kolejnych tomach. Teraz skoncentrujemy się na pierwszej sferze psychicznej – 
przedświadomości,  ponieważ właśnie  w tej  sferze  powstają  parapsychiczne  manifestacje  i 
zjawiska.  Sfera  psychiczna  pokrywa móżdżek człowieka  i   stanowi  bezpośrednią  funkcję 
wyższej jaźni lub też piątowymiarowego ducha opiekuńczego. 

Móżdżek składa się z trzech płatów, z których każdy pełni odmienną funkcję. Poprzez 
centralny płat otrzymywane są rozkazy ze strony wyższej jaźni. Jeśli dany rozkaz dotyczy 
istnienia  czwartowymiarowego,  trafia  do  lewego  płatu.  Jeśli  rozkaz  dotyczy  istnienia 
trzeciowymiarowego, wówczas wykorzystywany jest  prawy płat.  W ten sposób za sprawą 
przedświadomej sfery psychicznej kontrolowana jest aktywność ewolucyjna istnienia trzecio- 
i  czwartowymiarowego.  Ta  sfera  psychiczna  służy  jako  komora  rezonansowa  ciała 
fizycznego, w której zdolności paranormalne są rozwijane i składowane. 

Nauka  Kosmiczna  rozwija  sferę  parapsychologiczną,  ponieważ  właśnie  do  niej 
zmierzamy  w  toku  naszej  ewolucji  psychicznej/duchowej.  Zanim  rozpoczniesz  rozwój 
paranormalny,  musisz zrozumieć jak funkcjonuje mózg.  Jest  także w najwyższym stopniu 
istotne, by przestudiować wszystkie praktyki ładu synchronicznego, takie jak  Dynamics of  
Time, 7:7::7:7 Telektonon i 20 Tablets of the Law of Time. Praktyki te pozwalają ci świadomie 
pracować z innymi aspektami umysłu, co znacznie ułatwia osiąganie doskonalszych stanów. 

[s.  200  -  Zgodnie  z  Nauką Kosmiczną,  gdy zewnętrzna  struktura  mózgu  zostanie 
uformowana,  wówczas  formy  psychiczne  są  niezniszczalne  (wieczne);  nie  mogą  zostać 

168



zniszczone przez promienie laserowe, przez eksplozje atomowe, a tym bardziej  za sprawą 
śmierci istoty ludzkiej]

 Zgodnie  z  Nauką Kosmiczną „amplituda  lub  zakres  współczynnika  psychicznego 
uzyskiwana  jest  za  sprawą  szczególnych  praktyk,  telepatii,  głębokiej  medytacji  i 
przemieszczania się”. Przemieszczanie się i podróże w czasie są tym, czego dotyczy prawo 
czasu. Są to najlepsze metody, by poruszać się po obszernym Wszechświecie,  penetrować 
Wszechświat przy pomocy umysłu i przesyłać myśli z jednego końca Wszechświata na inny. 
Możesz  nawet  podróżować  z  jednej  części  Wszechświata  do  innej,  jeśli  znasz  właściwe 
techniki projekcji holograficznej. 

„Przemieszczanie całego ciała w czasie stanowi zdolność wykroczenia poza teraz ku 
temu, co trwałe i ku nadświadomości. Osiąga się to poprzez totalną projekcję holograficzną, 
która polega na tworzeniu odpowiedniej proporcji między żywością i  pełnią alternatywnej 
osobowości  czwartowymiarowej  w celu  włączenia  doznań  ciała  wewnętrznego  zazwyczaj 
określanego jako <<jaźń>>”. 13.2 Dynamics of Time

Cztery poziomy Świadomości

Nauka Kosmiczna opisuje także cztery poziomy świadomości, w tym także Beta, Alfa,  
Teta i Delta. Istnieją następujące oscylacje fal mózgowych odpowiadające czterem poziomom 
świadomości:

- Beta: 14 i więcej cykli na sekundę (stan przytomności)
- Alfa: 7 – 13 cykli na sekundę (stan medytacyjny)
- Teta: 4 – 6 cykli na sekundę (stan transu)
- Delta: oświecenie

Beta jest świadomością i medialnością. Alfa jest doniosłą medytacją. Teta jest stanem 
śnienia. Delta jest oświeceniem. Wszystkie wymienione funkcje mogą zostać ukazane jako 
posiadające funkcje dotyczące sfery trzeciej i czwartej, ale także piątej i szóstej.  Sfery trzecia 
i  czwarta  odpowiadają  świadomości  i  trwałej  świadomości,  natomiast  piąta  i  szósta  – 
nadświadomości  i  świadomości  podprogowej.  Na  poziomie  trzecim i  czwartym stan  alfa 
opisywany jest jako doniosła medytacja lub koncentracja. Kiedy pozostajesz w pozycji asany, 
wówczas generujesz fale alfa. W sferze piątej i szóstej stan alfa odpowiada hipnozie. Kiedy 
pozostajesz w stanie hipnozy, wówczas znajdujesz się w stanie alfa, albo w stanie głębokiej 
medytacji.  Najgłębszą  możliwą  medytacją  jest  samadhi  albo  stan  autohipnozy.  To  trans, 
podczas którego zapamiętujesz wszystkie doświadczane przez siebie doznania. To stan bardzo 
głębokiej  medytacji.  Stan  Beta  to  stan  świadomej  przytomności.  W tej  chwili  zasadniczo 
generujemy fale Beta. W sferach piątej i szóstej fale Beta charakteryzuje własność określana 
terminem medialność. Medium funkcjonuje jako kanał przekazu dla kogoś lub czegoś innego. 

Sfery trzecia i czwarta są tym samym, co codzienna tak zwana normalna, niebadana 
świadomość.  Teta  jest  tym czego  doświadczasz  we śnie  lub  w stanie  śnienia.  Choć  stan 
śnienia  przywykliśmy  kojarzyć  z  tym  wszystkim,  co  dzieje  się  z  nami  podczas  snu,  w 
rzeczywistości stan ten w znacznym stopniu typowy jest dla naszej tak zwanej świadomości 
codziennej.  Innymi  słowy,  większość  spośród  nas  stanowią  lunatycy,  a  nasze  umysły 
nieświadomie dryfują od jednego tematu do drugiego, od jednego zagadnienia czy fiksacji do 
innych – nie ma tu żadnej różnicy ze stanem śnienia. Stan Delta stanowi stan oświecenia. Stan 
Delta stanowi zazwyczaj rezultat  pełnego koncentracji wysiłku mającego na celu kontrolę 
umysłu nad nieustannym procesem myślenia, charakteryzującego stan Teta. Ddelta w istocie 
stanowi zatem próg na drodze do stanu Alfa, który jest głęboką medytacją. Doświadczamy 
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także stanu Delta wówczas, gdy doświadczamy spontanicznych, głębokich wglądów. Wtedy 
dochodzi do iluminacji jak gdyby we wnikliwej percepcji, jaką mamy. 

Definicje mocy paranormalnych 

Nauka Kosmiczna zapewnia nam opisy różnorodnych mocy paranormalnych. Mając 
na celu pełniejsze zaprezentowanie skali paranormalności wielowymiarowej i bezpośrednie 
wprowadzenie  Cię  w  metodę  Nauki  Kosmicznej,  prezentujemy fragment  słownika  pojęć 
mających na celu zainspirowanie imaginacyjnej wizji Historii Kosmicznej trwającej w tobie 
w stanie uśpienia (bardziej szczegółowy słownik można odnaleźć w Tomie IV Kronik Historii  
Kosmicznej). Celem poznania lub rozwijania tych różnorodnych umiejętności jest uzyskanie 
możliwości  jak  najszerszego  wykorzystania  potencjału,  który  uzyskaliśmy  za  sprawą 
działania w ramach noosfery. Wszystkie te umiejętności są dostępne tym, którzy skłonni są 
podjąć wysiłek mający na celu ich uzyskanie. 

Bilokacja  –  Zdolność  do  przebywania  w  dwóch  miejscach  naraz  w  tym  samym 
momencie  czasoprzestrzennym.  Jest  to  ściśle  powiązane  z  podróżami  w  czasie.  Istnienie 
czwartowymiarowe podróżuje, podczas gdy istnienie trzeciowymiarowe pozostaje na miejscu. 
Bilokacja  dopuszczalna  jest  przez  wyższą  jaźń  wśród  ludzi  których  uznajeona  za 
odpowiednich  i  zawsze  ma  to  na  celu  otwarcie  wyższej  świadomości.  Gdy  śpisz,  sfera 
czwartowymiarowa  przemieszcza  się  na  poziom  świadomy.  Jest  to  bardzo  mocne 
doświadczenie,  które  umożliwia  bytowi  trzeciowymiarowemu  ujrzenie  wszystkiego,  co 
urzeczywistnia się w czwartym wymiarze na swoistym ekranie psychicznym. Podczas tego 
doświadczenia organizm uwalnia kwas mlekowy za sprawą nabrzmienia mięśni.

[s.  202 -  większość  spośród nas  stanowią  lunatycy,  a  nasze  umysły nieświadomie 
dryfują od jednego tematu do drugiego, od jednego zagadnienia czy fiksacji do innych – nie 
ma tu żadnej różnicy ze stanem śnienia]

Jasnosłyszenie  –  Rozwinięcie  umiejętności  słuchowej  umożliwiającej  słyszenie 
komunikatów, dźwięków, muzyki i głosów wymiarowych pochodzących z jaźni czwarto- i 
piątowymiarowej.  Zjawiska  te  można  usłyszeć  albo  za  sprawą  przemieszczenia 
czwartowymiarowego  holonu,  albo  poprzez  bezpośrednie  pozwolenie  ze  strony  sfery 
piątowymiarowej.  Na przykład  Telektonon Prophecy  napisana  została  ściśle  na  podstawie 
jasnosłyszenia.  Valum Votan otrzymał wówczas przekaz,  którego wysłuchał i  który spisał. 
Dany  fenomen  zostaje  podjęty  na  poziomie  Beta  (przytomność)  albo  na  poziomie  Alfa 
(koncentracja) na poziomie Alfa (koncentracja) lub Teta (sen lub śnienie).

Jasnowidzenie  –  Projekcja  międzywymiarowych  sytuacji  lub  faktów  na  poziom 
świadomy. Wyższa jaźń umożliwia informacji przybywanie za pośrednictwem mediacji lub 
channelingu. Własność ta opiera się na rzeczywistej wizualizacji lub możliwości oglądania 
danych obiektów na odległość. 

Znikanie  –  Kemio rozladowanie  statycznego  rozciągnięcia  (Kemio,  podobnie  jak 
Kum,  odnosi  się  do  pierwotnych  elektrycznych  linii  mocy  o  różnych  efektach  w 
trzeciowymiarowym  planie  fizycznym,  takich  jak  ten  gdy  trzeciowymiarowa  struktura 
molekularna zmienia  swój status  na czysto czwartowymiarowy,  dzięki  czemu nie  jest  już 
widzialna w świecie materialnym). 
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Komunikacja międywymiarowa – Zdolność tę umożliwia istnienie piątowymiarowe 
w warunkach pozbawienia ciała.  Można stosować ją w przeciągu dwóch lat  od momentu 
śmierci. Po upływie tego czasu wyższa jaźń przystosowuje głos lub pozbawioną ciała osobę, 
aby otworzyć świadomość podmiotu. 

Lewitacja  – Jest to indywidualna inwersja biegunowości pól magnetycznych, którą 
można uzyskać dzięki znajomości tego mechanizmu  lub też pomoc ze strony wyższej jaźni. 

Materializacja  –  Pojawianie  się  i  znikanie  przedmiotów.  Depolaryzacja  pól 
energetycznych istniejących w czwartym wymiarze w stosunku do którego stosowane jest 
spójne rozładowanie magnetyczne (Kum) w taki  sposób,  że napotkane obiekty – atomy i 
cząsteczki  –  są  rozpraszane  (dziesięciokrotnie)  i  łączone  ponownie,  aby  obiekt  mógł 
ponownie przybrać swój kształt. 

Medialność –  instrument pośredniczący świadomie lub nieświadomie między osobą 
do której dociera dany przekaz (pozostający w zgodzie z celami do których się dąży) a jej 
wyższą jaźnią.   

Premonicja  lub  prekognicja  –  Podobnie  jak  w  przypadku  przeczucia,  jest  to 
projekcja  wyższej  jaźni  na  ekran  mentalny  znajdujący  się  w  twojej  imaginacyjnej  „sali 
kinowej”.

Retrokognicja  –  Obserwowanie  lub  pamiętanie  faktów  które  wydarzyły  się  w 
przeszłości lub w przeszłych życiach, również uzyskiwana za sprawą wyższej jaźni; można 
osiągnąć ją na poziomach Alfa i Teta. Również wyświetlane są w twojej imaginacyjnej „sali 
kinowej”. 

Telekineza – Przesuwanie przedmiotów na odległość. Nie oznacza władzy umysłu nad 
materią . Zjawisko to możliwe jest za sprawą istnienia czwartowymiarowego.

Telepatia – Transmisja informacji odbywająca się za pośrednictwem dwóch wyższych 
jaźni lub istot piątowymiarowych dwojga ludzi, którzy w ten sposób komunikują się ze sobą 
wzajemnie. Jest to sprawa akcji, która w pełni zależy od pełnego zaakceptowania relaksuw 
twych podążaniach i w tym,kim jesteś. Gdy wprowadzisz się w stan głębokiego rozluźnienia i 
samoakceptacji, możliwa staje się eksploracja przy zastosowaniu telepatii oraz posługiwanie 
się  tą  umiejętnością  w  codziennych  działaniach.  Twoja  jaźń  trzeciowymiarowa  i 
piątowymiarowa  muszą  być  jednak  idealnie  skoordynowane  za  pośrednictwem  medium 
twojej jaźni czwartowymiarowej. 

Telewidencja – Wiedza o tym, co wydarzyło się w znacznej odległości. Projekcja ma 
swoje  źródło  w  piątym  wymiarze  poprzez  ekran  psychiczny  z  przedświadomości  do 
świadomości  (podczas  stanów  Alfa  lub  Teta).  Telewidencja  przypomina  hipnogagiczne 
marzenia na jawie pod tym względem, że również powiązana jest z elektryczną technologią 
telewizji, w której dźwięk i światło konwertowane są w impulsy elektryczne i zapisywane w 
postaci impulsów świetlnych i fal dźwiękowych. 

Powyższe terminy zasługują na dogłębne przestudiowanie. Stanowią klucze do swego 
rodzaju  mapy  drogowej  paranormalności  międzywymiarowej,  która  łączy  naszą 
wielowymiarową jaźń. Ważne, by zrozumieć powyższe procesy i uświadomić sobie, w jaki 
sposób za ich sprawą formuje się nasza jaźń trzecio-, czwarto- i piątowymiarowa. Wszystko 
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to służy stworzeniu działającej jaźni triadycznej. Umysł istnieje, o czym wiemy z uwagi na 
jego formę biologiczną. Gdzie znajduje się umysł? Czy umysł jest rozpoznawalny w ramach 
istoty  ludzkiej,  którą  można  scharakteryzować  jako  istotę  żywą?  Czy  kryształ  posiada 
świadomość? Na czym polega różnica między kryształem, umysłem i świadomością? To są 
pytania  na  które  musimy sobie  odpowiedzieć.  Musimy zobaczyć  w jaki  sposób możemy 
przełożyć  to  zrozumienie  następującego  kontekstu  tego,  co  i  w jaki  sposób  ewoluuje  ku 
noosferze.   Do czego nam się to przyda?  W jaki sposób pomoże to ludziom, którzy nie 
zmierzają do celu, którym jest integracja z noosferą? Albo może każdy będzie tak po prostu 
ewoluować ku noosferze?

Musimy  zrozumieć  to  w  sposób  tak  obiektywny  jak  to  tylko  możliwe.  Potem 
będziemy mogli zmierzyć się z problemami  natury psychologicznej poprzez powiązanie ich 
ze  strukturą  umysłu  i  innymi  komponentami,  pierwiastkami  i  możliwościami  umysłu 
opisywanego przez Naukę Kosmiczną. Są to opisy, które mają swoje źródło w perspektywie 
czysto kosmicznej elektrostatycznej sfery wszechobejmującej świadomości. 

Przyjęcie definicji umysłu charakterystycznej dla Nauki Kosmicznej jako kryterium 
bardziej  obiektywnego  niż  kryteria  proponowane  przez  współczesne  szkoły  psychologii 
wydaje  się  sensowne.  Współczesne  szkoły  psychologii  są  zaprzęgnięte  w  rozwiązywanie 
problemów związanych z rzeczywistością konsensualną, niezależnie od tego czy ich punkt 
widzenia  wykracza  poza  rzeczywistość  konsensualną  czy  też  nie.  Tym  niemniej,  celem 
wszystkich tych technik psychologicznych jest  uporanie się  z wyzwaniami rzeczywistości 
konsensualnej lub pomoc ludziom w ponownym zdefiniowaniu natury rzeczywistości – cały 
czas jednak mamy tu na myśli rzeczywistość konsensualną technosfery. 

Wszystko to ma znaczenie, ponieważ wiemy, że nasz cel stanowi noosfera. Naszym 
celem  jest  UR  (Uniwersalne  Przypomnienie)  i  chcielibyśmy  uzyskać  pewnego  rodzaju 
zrozumienie natury umysłu noosfery lub umysłu Ziemi. W jaki sposób powyższe analizy i 
opisy paranormalności wielowymiarowej przygotowują nas na zrozumienie noosfery i umysłu 
kolektywnego?   Co  potrzebują  wiedzieć  istoty  ludzkie  aby  móc  dokonać  transformacji 
obecnego stanu swojej  świadomości?  W jaki  sposób rozwijamy proces  edukacyjny,  który 
zastrzega, że istota ludzka jest istotą kosmiczną, żyjącą w świecie ładu i harmonii? Musimy 
przeprowadzić proces reedukacji człowieka, za sprawą którego powinien on zrozumieć swoją 
obecność i moc w Kosmosie wraz z poczuciem elegancji i piękna. 

Halucynacja  niższej  magii  jest  właśnie  tym,  co  usiłujemy odczynić,  podobnie  jak 
Padmasambhava  wygnał  demony  z  Tybetu.  To  samo  zadanie  czeka  nas  teraz  –  z  tym 
wyjątkiem, że tybetańskie demony zostały zastąpione przez demony materializmu żerujące na 
sztucznych  programach  chronometrycznych,  które  zdominowały  planetę.  Aby  skutecznie 
zrealizować powyższy cel  musimy nauczyć się  synchronicznie uaktywniać funkcję magiji 
ceremonialnej,  która  została  szerzej  objaśniona  w  rozdziale  12  niniejszego  tomu.  To  są 
szczegóły techniczne Nauki Kosmicznej. 

Magia ceremonialna i prawidłowe zastosowanie Nauki Kosmicznej posiada najwyższą 
wagę w procesie przemiany pola psychicznego w taki sposób, aby zaczęło funkcjonować w 
zgodzie z zasadami Drugiego Stworzenia. Zasady Nauki Kosmicznej pozostają w zgodzie z 
zasadami Drugiego Stworzenia; zostały skryte za fasadą nauki babilońskiej. Wszystko czego 
doświadczamy jest Historią Kosmiczną. Właśnie dlatego twoja tożsamość musi ulec zmianie. 
Musisz  stać  się  czarodziejem  planetarnym  rozwijającym  swoje  wielowymiarowe  moce 
paranormalne w celu wsparcia ewolucji nadpsychicznej planety. Nic innego nie istnieje i nie 
ma znaczenia. 

Rozdział 12
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Magija ceremonialna
Wraz ze szczególnymi zastosowaniami da Czarostwa Planetarnego w 

okresie Zamknięcia Cyklu 
    
 Magija ceremonialna stanowi pokojową sztukę usuwania lub wypędzania niższych 

iluzji  i  magij  przy pomocy prawdy,  która  w swej  formie  względnej  wydaje  się  wyższą  i  
bardziej przekonującą iluzją – i tym samym wydaje się przewyższać tę zastępowaną. Czysta 
intencja jest wszystkim. Wszelka prawdziwa magia oparta jest na zrozumieniu faktu, że dla 
większości ludzi rzeczywistość składa się z zestawu obrazów zaprogramowanych w umyśle. 
Zmiana rzeczywistości oznacza wprowadzenie obrazu lub zestawu obrazów precyzyjnie we 
właściwym momencie – tym samym nowy zestaw obrazów wymazuje i zastępuje Działanie to 
zakłada wiedzę na temat kluczowych obrazów, które zachowują system wierzeń,  wiedzę o 
odpowiednim momencie  receptywności  i  wiedzę  o  właściwych środkach  administrowania 
przekazem obrazów/symboli/narzędzi, tak by przekaz obrazów przebiegał bez wysiłku i był 
akceptowany natychmiast – i bez pytania. 

Ten typ wymiany magicznej jest najbardziej efektywny wówczas, gdy towarzyszy mu 
lub wbudowane jest weń postanowienie odpowiednie dla znaczenia danego przekazu obrazu – 
tego  rodzaju   postanowienie  jest  później  udoskonalane  przez  dźwięk  czy  muzykę,  które 
natychmiast powiązane zostają z nowym obrazem i wyższą iluzją. Uznanie tej  techniki za 
czarostwo planetarne oznacza tym samym, że reprezentuje ona sobą zarówno najwyższy, jak i 
stanowiący największe wyzwanie poziom magiji  ceremonialnej.  Jest  to  jedyny sposób, za 
pomocą  którego  można  wpłynąć  na  proces  zamknięcia  cyklu,  czego  skutkiem  jest 
nieodwracalna zmiana umysłu. 

Czarostwo  planetarne  musi  obejmować  wspólny  mianownik  wykraczający  poza 
wszystkie sekciarskie przekonania i ideologie wyznawane przez 6 miliardów istot ludzkich; 
musi także oszacować moc posiadanych przez siebie środków służących wymierzaniu „ciosu 
umysłowego” na taki poziom mocy, by jednocześnie trafił on jak największą liczbę ludzi. 
Tego rodzaju szokowi towarzyszyć musi wszechstronny program, zgodny z oczekiwaniami 
rozbudzonymi przez nowy obraz rzeczywistości. 

Jak wspomnieliśmy już w poprzednich rozdziałach, telewizja i Internet (podobnie jak i 
wszystkie towarzyszące subtechnologie – komputery, telefony komórkowe, radio, telefaksy 
itd.)  obejmują  całą  wirtualną  noosferę  lub  cybersferę.  Telewizja  stanowi  wirtualny umysł 
poznający istnienia planetarnego, natomiast Internet to magazyn komunikacji i odzyskiwania 
lub  też  „wirtualny bank psi”.  Te  dwie  technologie  stanowią  jednolity system nerwowy 6 
miliardów ludzi,  za  sprawą  którego  cała  składająca  się  z  6  miliardów ludzkość  staje  się 
jednym organizamem  - jednym istnieniem planetarnym. To właśnie ten byt wirtualny musi 
zostać przemieniony i ożywiony w jednym momencie, aby przybrał postać w pełni świadomej 
i  prawdziwie  zjednoczonej  noosfery  planety  Ziemia.  To  właśnie  jest  celem  magii 
ceremonialnej/czarostwa planetarnego. 

Idiom komunikacji jest także szczególnie istotny w ramach tego procesu. Dotyczy to 
odpowiedniej  formy  artystycznej,  której  akt  magijny  dotyczy  i  za  sprawą  której  jest 
systematycznie wzmacniany po nadejściu momentu kluczowego. Jeśli te wstępne rozważania 
zostaną  zbadane  i  prawidłowo  zrozumiane,  wówczas  możliwe  stanie  się  efektywne 
zastosowanie  czarostwa planetarnego jako magiji  ceremonialnej  obejmującej  duszę świata 
poprzez  umiejętne  wykorzystanie  jej  wirtualnego/elektronicznego systemu nerwowego.  To 
dopełnia  pierwszego  kroku.  Drugi  krok  zawiera  w  sobie  konkretną  strategię  czasu 
rzeczywistego. 

Dzień Poza Czasem 2004, Białe Lustro Widmowe, stanowiły przykłady skupionego 
aktu magiji ceremonialnej „czasu rzeczywistego” – (wszystko musiało być wykonane zgodnie 
z ładem siódmego promienia i zorganizowane zgodnie z formami celem stworzenia nowej 
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cywilizacji  –  oto  przesłanka  leżąca  u  podstaw  Sieci  Sztuki  Planetarnej).  Jesteśmy 
instrumentami  woli  ekspresji.  Esencja  przybiera  postać  procesu  manifestacji 
siedmopromiennej  magiji  ceremonialnej.  Jeśli  zrozumiemy  to,  będziemy  mogli  dokonać 
wyraźnego przełomu, tak by w Dzień Poza Czasem 2012 roku cały świat świętował podczas 
permanentnego Festiwalu Całej Ziemi. 

Każdy rok z siedmiu lat Misterium Kamienia (2004 – 2011) wyraża jeden z siedmiu 
promieni  stworzenia  lub  też  summę boskiej  świadomości.   (Pamiętaj,  że  w  kosmicznej 
rekapitulacji, której dokonuje Historia Kosmiczna, wszystko co pierwotne i twórcze jest za 
sprawą mocy liczby siedem podsumowywane przez siódmy promień). Jesteś zaproszony, abyś 
wykorzystał  swój  umysł  w  masowej,  kreatywnej  wizji,  która  zabierze  ludzkość  aż  do 
momentu  zamknięcia  cyklu,  aby  mógł  dokonać  się  z  dawna  oczekiwany  start  Statku 
Kosmicznego Ziemia 2013. Siódmy promień stanowi w istocie konstrukcję nowej cywilizacji. 
Jesteś istotą wezwaną by uczestniczyć w najwyższym akcie konstruowania radiosonicznej 
konstrukcji człowieka kosmiznego!

[Schemat, s, 207

NOOSFERA  –  MYŚLĄCA  POWŁOKA  AKTYWOWANEGO  CZŁOWIEKA 
PLANETARNEGO

TELEPATYCZNIE/KATALITYCZNIE/ZMYSŁOWO

Siódmy promień – magija ceremonialna
Szósty Promień – oddanie 
Piąty promień – nauka 
Czwarty promień – harmonia
Trzeci promień – boska inteligencja
Drugi promień – umiłowanie mądrości
Pierwszy promień – wola boska]

Siódmy promień i prawo czasu

Opisujemy proces  przechodzenia  od  szóstopromiennej  fazy  rozwoju  ludzkiego  do 
siódmopromiennej fazy magiji ceremonialnej, tak jak został on opisany w interpretacji Alice 
Bailey  The  Seventh  Ray:  Revealer  of  the  New Age.  Siódmy promień  stanowi  ostateczny 
promień stworzenia,  stanowiący zakończenie cyklu oraz fazy ewolucji  ludzkiej  i  rozwoju 
ludzkiego.  Zakończenie  fazy  szóstego  promienia  oznacza,  że  czas  próby  człowieka 
historycznego dobiega końca, a po nim nadchodzi sąd ostateczny/dzień decyzji.

Po  ostatnim okresie  próbnym następuje  ostateczny „rozłam między światami”  lub 
rozdzielenie dusz – wtedy przybywają nowe Niebiosa i nowa Ziemia. W tym czasie ludzie są 
w końcu wolni od grzechu pierworodnego, wolni od nagromadzonej negatywnej karmy, wolni 
od efektu utraconych światów. Ludzie będą wówczas zdolni do działania jako wyzwolone 
dusze w ramach ładu uniwersalnego. Jest to także interpretacja Prawa Czasu która zakłada, że 
istota ludzka zostaje odkupiona wraz z wkroczeniem w Nowy Czas. 

[Tabela s. 208-209 - Rozwijanie trwałej świadomości

Gdy zajrzymy do Dynamics of Time, the Evolution of Time as Consciousness (zob. s. 
186), zobaczymy to o czym rozmawiamy w kategoriach przejścia od szóstego do siódmego 
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promienia. Tuż poniżej linii horyzontu w górnej części tego wykresu (12:60) znajdować się 
będzie szósty promień cywilizacji. Wówczas w momencie Odkrycia Prawa Czasu 13:20, gdy 
dochodzi  do  uaktywnienia  siódmego  promienia,  następuje  przejście  od  świadomości  do 
trwałej świadomości oraz od instynktu do telepatii.

Siódmy promień  magiji  ceremonialnej  i  organizacji  ustanawia  pełen  cykl  tego,  co 
określa  się  mianem  Cyklu  Powrotu,  który  dociera  do  w  pełni  czwartowymiarowej 
świadomości.  Po  pierwsze,  mamy  do  czynienia  z  fazą  hiperorganiczną,  później  fazę 
superświadomą,  aż  w  końcu  docieramy  na  szczyt,  wykraczając  poza  manifestacje  i 
wkraczając  do  podprogowej  dziedziny  aniołów.  Oto  kluczowe  przejście,  które  staje  się 
naszym  udziałem.  Ceremonia  zamknięcia  cyklu  oczyszcza  na  zawsze  ludzką  duszę  i 
ludzkiego  ducha  ze  wszystkich  negatywnych  skutków  grzechu  pierworodnego  lub  też  z 
efektów karmy utraconej planety Atlantów. Życie postrzegane jest odtąd jako podtrzymywany 
akt magiji ceremonialnej, podczas którego nadnaturalny czar staje się elementem porządku 
dnia, co prowadzi do uduchowienia i rytualizacji życia. 

Proces magiji dotyczący gatunku ludzkiego jako jednolitego organizmu jest wyrażany 
podczas  przesileń  i  równonocy,  jak również  momentów synchronizacji,  którymi  są Dzień 
poza Czasem i Dzień Nowego Roku (gregoriański  26 lipca).  Aby dokonać tej  przemiany, 
która  skieruje  nas  ku  dolnej  połowie  ryciny  przez  próg  świadomości  kosmicznej,  gdzie 
znajduje  się  całokształt  ewolucji  naszej  rzeczywistości  biologicznej  (wszystko,  czym  jak 
dotąd  byliśmy),  ku  noosferze   -  oto  najistotniejszy  obiekt  zainteresowania  Historii 
Kosmicznej.  Po raz pierwszy nasza ewolucja wzniesie się ponad linię horyzontu,  a nasze 
istnienie i rzeczywistość staną się w coraz większym stopniu przepojone duchem.

Wypełnienie tej  misji to wyjątkowa odpowiedzialność oraz w największym stopniu 
nadzwyczajna  przemiana  w  ewolucji  duszy  ludzkiej!  Absolutnie  wszystko,  całokształt 
naszych relacji ze sobą nawzajem i ze światem wokół nas ulegnie tajemniczej transformacji! 
Gdy wszystko ulegnie przemianie, stając się elementem Nowego Ładu, życie przybierze inne 
znaczenie i kształt w świetle procesów siódmopromiennego ładu magiji ceremonialnej.

Twoja inicjacja w proces magiji ceremonialnej dokonuje się jako pierwsza – po niej 
przychodzi planetarna inicjacja duszy świata. Gdy mówimy o duszy świata, mamy na myśli  
esencję  duchową ludzkości  pojmowanej  jako całość,  wyrażoną poprzez noosferę.  Naszym 
zadaniem jest napełnienie duszy świata świadomością poprzez wprowadzenie jej w codzienny 
synchroniczny ład rzeczywistości w taki sposób, że istoty ludzkie uzyskają stabilizację na 
wyższym poziomie normatywnym – w ten sposób człowiek uzyska trwałą świadomość. 

Działanie na wysokim poziomie normatywnym oznacza, że stabilizuje się skupienie 
istoty ludzkiej – zarówno w jej wymiarze kolektywnym, jak i indywidualnym. Mamy tu na 
myśli różnicę między powszednim aspektem życia – który ma charakter chaotyczny i jest 
zdominowany  przez  pogoń  za  zyskiem  materialnym  –  i  ładem  życia  codziennego, 
porządkowanym przez proste  zestawy nakazów rytualnych,  kształtujących zachowania.  Te 
rytualne zachowania stabilizują się na wyższym poziomie świadomości. Do pewnego stopnia 
postępując zgodnie z zasadami ładu synchronicznego, tworzymy ten właśnie wzór czyli też 
continuum.  Wiemy,  że  nasza  praca  ma  na  celu  powiadomienie  ludzkości  o  zmianie 
kalendarza;  wiemy także,  że  na  mocy  tego  aktu  dokonuje  się  przemiana  –  przejście  od 
szóstego do siódmego promienia. Oto część procesu Historii Kosmicznej.

Nasza zdolność pozostawania w stanie koordynacji i stabilności podczas tego procesu 
stanowi  funkcję  jogi,  badań  i  medytacji.  Wraz  z  naszymi  postępami  na  tej  drodze 
dostrzeżemy,  że  poprzez  nasze  skupienie  na  opisywanych  praktykach  jesteśmy porywani 
przez niektóre strumienie świadomości funkcjonujące w ramach powszedniego aspektu życia. 
Musimy  ustabilizować  nasze  trzeciowymiarowe  istnienie  i  umysł  w  taki  sposób,  a  by 
funkcjonowało w pełnej zgodzie z sakralnym aspektem codzienności i było mu w całości 
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podporządkowane. Całe nasze życie jest koordynowane jako proces doskonalenia stabilności 
trwałej świadomości. Tworzy to przykład rytualizacji życia. 

Kiedy życie zostaje zrytualizowane w sposób normalny, wówczas możliwe staje się 
ustanowienie całej  uniwersalnej fuzji telepatycznej. Przed momentem 2013 roku następuje 
więc  stabilizacja  strumienia  codziennej  świadomości  na  wysokim  poziomie  trwałej 
świadomości, która może z łatwością wchodzić w bezpośrednie kontakty z noosferą. Widzimy 
zatem, że wszystko to, o czym myślimy jako o naszych indywidualnych komórkach i ciałach 
w  istocie  stanowi  funkcję  noosfery.  W tym  momencie  następuje  zstąpienie  noosfery  do 
poziomu naszych istnień.  Staniemy się w sposób wyraźny świadomi faktu, że porusza się 
noosfera, a nie my. Zostaniemy włączeni w noosferę. Cały kolektywny nurt myśli gatunku 
ludzkiego stanowi aktualnie koordynację noosfery. 

[s. 210 – 

Dreamspell Siódmego Promienia
Transformacja Człowieka Planetarnego w Człowieka Noosferycznego

Polarna Rodzina Ziemska
Kardynalna Rodzina Ziemska
Rdzeniowa Rodzina Ziemska
Sygnalna Rodzina Ziemska
Przejściowa Rodzina Ziemska

Żółta Barwa
Czerwona Barwa
Biała Barwa
Niebieska Barwa

Klan Ognia 
Klan Krwi
Klan Prawdy
Klan Nieba

Korona (Odbiór)
Gardło (Przekaz)
Serce (Transdukcja)
Splot słoneczny (Odbiór)
Korzeń (Przekaz)

Wiosna-lato-jesień-zima/Jesień-zima-wiosna-lato

Za sprawą swojej  daty urodzenia  każdy na  Ziemi  należy do jednej  z  powyższych pięciu 
rodzin]

Działanie  w  ramach  naszego  Dreamspell  Earth  Families  –  organizujących  holon 
planetarny – normalizuje i reguluje nie tylko strukturę mentalną, ale także proces biologiczny 
i wzorzec istnienia jako bardziej podstawowe sposoby zachowania, za sprawą czego wszystko 
ulega  znacznemu  uproszczeniu.  Później  jednostka  zostaje  pozostawiona  sama,  by  mogła 
funkcjonować  w  dziedzinie  skończonej,  jak  ogród  lub  szklarnia,  gdzie  energia  jest 
moderowana i  modulowana w postaci  twórczości  artystycznej.  Twórczość artystyczna jest 
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koordynowana w taki sposób, by za jej sprawą mógł powstać pewien typ kulturowej relacji 
człowieka z otaczającym go środowiskiem. Gdy normy te zostaną przyjęte, zaobserwujesz 
ludzi postępujących zgodnie z tymi samymi codziennymi wzorami na całej planecie. Choć 
codzienne wzory są bardzo podobne do siebie wzajemnie, każda wspólnota odwołuje się do 
innego  rodzaju  reakcji  kulturowych  oraz  struktur  ekspresji  i  sposobów  wykonywania 
rozmaitych czynności. 

Poprzez codzienne funkcjonowanie w zgodzie z ładem synchronicznym przed rokiem 
2013 będziesz  mógł  zobaczyć,  że  wszystko  co  się  dzieje,  dzieje  się  za  sprawą noosfery. 
Gdybyś  przeniósł  się  w czasie  do  roku  2013  i  spojrzał  na  mapę  Ziemi  dostrzegłbyś,  że 
miejsca,  które  ludzie  nazywali  miastami,  miasteczkami  czy  skupiskami  ludności  teraz 
postrzegane są jako miejsca, w których noosfera przyspiesza swoją kondensację w różnych 
społecznościach  zbiorowych.  Między  różnego  rodzaju  miejscami  na  powierzchni  Ziemi 
zostały ustanowione Powiązania telepatyczne odpowiadające koordynacji geomagnetyzmu z 
noosferą. W ramach noosfery funkcjonują różne prądy atnosferyczne, które ulegają jonizacji i 
elektryfikacji, stając się komórkami plazmowymi. Dotykamy tu jedynie wierzchniej warstwy 
chwały nowej rzeczywistości. 

Oto  cały  proces  inicjacji  duszy  świata  –  przejścia  od  szóstopromiennego  do 
siódmopromiennego  ładu  rzeczywistości.  Właśnie  w  ten  sposób  funkcjonuje 
siódmopromienny  ład  rzeczywistości.  Wszystkie  myśli  tego,  co  przywykliśmy  określać 
mianem „jednostek” przebywających w różnych miejscach stanowią w istocie myśli noosfery, 
która  śni  i  doświadcza  kolektywnego  snu.  Tak  naprawdę  każdy  jest  właśnie  tu.  Każdy 
powinien stać się wypustką kolektywnego snu. Rok 2013 to moment, gdy wszystko to stanie 
się  normą  ewolucyjną.  W  tym  czasie  dokonywać  się  będzie  niewyobrażalna  ekspansja 
psychiczna,  przypominająca  doświadczenia  z  LSD  i  grzybami  psychoaktywnymi,  tylko 
znacznie  dalej  posunięta.  Za  jej  sprawą  uświadomisz  sobie,  że  zawsze  znajdujesz  się  w 
ramach wspólnego psychicznego pola świadomości, które współistnieje z całą Ziemią!

Inicjacja  którą  przechodzimy  najpierw  dokonuje  się  w  nas  samych,  następnie  w 
obrębie całej rasy ludzkiej za sprawą zamknięcia cyklu i przemiany w postaci Synchronizacji 
Galaktycznej  2013  roku.  Kiedy mówimy o  Synchronizacji  Galaktycznej,  mamy na  myśli 
noosferę jako umysł planetarny. Podobnie jak biosfera stanowi medium Ziemi, działające na 
rzecz  transformacji  energii  kosmicznej,  tak  noosfera  stanowi  medium działające  na  rzecz 
transformacji  i  transmutacji  myśloform  kosmicznych  i  galaktycznych  –  sam  umysł 
galaktyczny.  Jest  to  radykalny  postęp  ewolucyjny  ciał  psychicznych/duchowych  w  ich 
dążeniu ku noosferze. Właśnie dlatego dokonuje się przejście do siódmego promienia. 

Wyrzeczenie się dla siódmego promienia

Tutaj,  w  fazie  szóstego  promienia  mamy  do  czynienia  z  biosferą  [i  noosferą  w 
nawiasach]  (kiedy coś  piszesz,  umieszczasz  w nawiasach  treści,  które  masz  w istocie  na 
myśli, ale są ukryte). W chwili obecnej noosfera jest ukryta, ale biosfera jest jawna i oparta na 
sieci wzajemnych powiązań. Potem pojawia się technosfera, w ramach której społeczności, 
które możesz obserwować z punktu widzenia noosfery, zostają powiązane poprzez systemy 
komunikacji elektronicznej – w wielu przypadkach technologie te oparte są na przewodach, 
mamy  jednak  do  czynienia  także  z  telefonami  komórkowymi,  bezprzewodowymi  itp. 
(ogromne połączenie elektroniczne). W biosferze (szóstego promienia) ludzie są nadzwyczaj 
nomadyczni i rozproszeni. Ludzie podróżują wszędzie za pomocą samochodów i samolotów. 
Nomadyczny  tryb  życia  ludzi  wynika  z  tego,  że  ludzie  nie  rozwinęli  jeszcze  w  sobie 
umiejętności telepatycznych, a zatem zmuszeni są wszędzie podróżować. Gdy urzeczywistni 
się  noosfera,  wówczas  ludzie  zaobserwują  radykalną  przemianę  i  istoty  ludzkie  zaznają 
stabilności. Ludzie w coraz większym stopniu będą sobie uświadamiać, że umieją wytwarzać 
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i produkować wszystko, czego potrzebują w swojej wspólnocie lokalnej czy też bioregionie. 
Nomadyczny człowiek szóstopromiennego etapu rozwoju cywilizacji porusza się po całym 
terytorium biosfery i zakłóca jej funkcjonowanie, szczególnie w ostatnim jego stadium jakim 
jest  proces przemysłowy. 

W (siódmopromiennej)  fazie  noosfery tak  nie  będzie  się  działo.  Przeciwnie,  istota 
ludzka  będzie  przebywać  w jednym miejscu  i  reintegrować  się,  przywracać  swoje  siły  i 
regenerować biosferę.  Usiłujemy zrozumieć  przejście  z  przejście  z  szóstego do siódmego 
promienia i proces inicjacyjny, który mamy na myśli jako proces zamknięcia cyklu. Widzimy 
zatem, że przejście od szóstego do siódmego promienia jest  bardzo istotnym planetarnym 
procesem inicjacyjnym. Szóste stadium stanowi funkcję nieświadomości kosmicznej , które 
dotyczy  grzechu  pierworodnego  i  wszystkich  karmicznych  pozostałości  po  zaginionych 
światach, w tym po Atlantydzie i Lemurii. 

Biorąc pod uwagę to, że natura rzeczywistości nie ma charakteru substancjalnego, a 
nasze  ciała  wyewoluowały  z  pierwotnego  nasienia,  chcemy uprościć  procesy  do  takiego 
stopnia, że w toku procesów ewolucyjnych ciało w ogóle przestanie być potrzebne. Właśnie 
to mamy na myśli, gdy piszemy o wzrastającym stopniu uduchowienia natury rzeczywistości. 
Świadomość uwalnia się od przekonania, że musi być powiązana z ciałem. Tylko po spłaceniu 
długów karmicznych,  ustabilizowaniu  i  uspokojeniu  się  świadomość może  zacząć  powoli 
opuszczać ciało. 

Jest to także powiązane z nieuchronnym procesem ewolucji gwiezdnej; wszystko to, 
co wyobrażamy sobie jako Wszechświat  to w istocie miriady gwiazd.  Między gwiazdami 
rozciągają się plazmy, ciemna materia, eter, itd., konstytuujące w istocie przeważającą część 
przestrzeni  Wszechświata.  Gwiazdy stanowią  w  istocie  punkty podlegające  nieustannemu 
procesowi ewolucji. Gdy spoglądasz na niebo, nie widzisz planet krążących wokół gwiazd – 
widzisz po prostu gwiazdy. Gwiazdy stanowią punkty kondensacji materialnej ewolucji. W 
toku tej ewolucji  gwiazdy przechodzą przez rozmaite stadia i procesy, mające swój finał w 
postaci dezintegracji – eksplozji supernowej, po której ostatecznie powracają do statusu Boga. 

Dlaczego wszystko to zostało zaprojektowane właśnie w ten sposób? Co to oznacza, 
gdy spoglądasz  na  ten  proces?  Hinduista  odpowiedziałby,  że  to  wszystko  lila,  czyli  gra. 
Dodałby,  że jest  to  gra ustanowiona przez Boga, podczas  której  musimy odgrywać różne 
stadia czy manifestacje, aż w końcu osiągniemy stadium niemanifestacyjne, równoznaczne z 
powrotem do Boga. Czy Bóg postąpił tak, ponieważ mu się nudziło, czy też ponieważ w ten 
sposób  urzeczywistnia  siebie?  Wszechświat  jest  boskim  stworzeniem,  a  istnienie  tego 
stworzenia  poprzez  wszystkie  procesy przez  które  przechodzi  stanowi  manifestację  Boga, 
zatem Bóg może się urzeczywistniać i dokonywać samopoznania. 

[s. 212 - Biorąc pod uwagę, że natura rzeczywistości nie ma charakteru substancjalnego, 
a nasze ciała wyewoluowały z pierwotnego nasienia,  chcemy uprościć procesy do takiego 
stopnia, że w toku procesów ewolucyjnych ciało w ogóle przestanie być potrzebne.]

Oznacza to, że wszyscy jesteśmy malusieńkimi aspektami Boga, który dokonuje procesu 
samourzeczywistnienia. „Jestem, który” jestem Wszechświatem. Tak jak możemy przeczytać 
w Biblii: „Jestem który jestem”. Między pierwszym „jestem” a drugim „jestem” znajduje się 
słowo  „który”,  wyrażające  proces  Wszechświata.  Podobnie  w  tradycjach  buddyjskiej  i 
hinduistycznej  Tat  Tvam Asi,  w tradycji  „jesteś  tym” lub „to  jest  tobą”  lub  też  ta  ta  ta,  
wyrażające takość  tego,  co  jest Wszechświatem  i  wszystkim,  co  ma  własność  takości. 
Buddyści  nazywają  to  tathagatagarbha,  łono  oświecenia  lub  łono  takości.  Oto 
urzeczywistnienie umysłu uniwersalnego, który współistnieje z samym Wszechświatem we 
wszystkich aspektach jego egzystencji (posiadając tę samą własność takości, rozciągającą się 
na wszystkie komórki i puste przestrzenie Wszechświata), stanowiących zarówno przedmiot, 
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jak  i  podmiot  historii  kosmicznej.  Podane  przykłady  służą  stworzeniu  podstawowego 
kontekstu pod kontemplację przejścia od szóstego do siódmego promienia. 

Gdy osiągniemy już fazę siódmego promienia, wszystko o czym napisaliśmy powyżej 
będzie powszechnie uważane za normalne, zwyczajne urzeczywistnienie – Wszechswiat jest 
procesem, w którym Bóg urzeczywistnia się jako Absolut. W ten sposób możemy powiedzieć, 
że  Wszechświat  jest  Bogiem  i  wszystko  jest  Bogiem.  Bóg  jest  we  wszystkim.  Bóg 
urzeczywistnia  się  i  dokonuje  samopoznania  za  sprawą  swojego  stworzenia.  Jeśli  Bóg 
stworzył  wszystko, oznacza to, że wszystko jest sakralne i święte. Wszystko – to znaczy 
drzewa,  skały,  woda,  ocean,  zieleń,  zwierzęta,  gwiazdy,  eter,  przestrzeń  kosmiczna,  góry, 
wulkan, kryształy, gazy itd. Wszystko jest aspektem procesu bożego samopoznania, mającego 
na celu urzeczywistnienie go takiego, jakim jest: Jestem Który. W tym samym czasie Bóg jest 
wszech-transcendentny. Paradoksy stanowią stadium procesu wykraczania poza nas samych. 

Tego rodzaju percepcja była przedstawiana przez mistyków, teraz musi jednak zostać 
zrozumiana  jako  porządek  normatywny  rzeczywistości.  Tym  samym  w  procesie 
przechodzenia od szóstego do siódmego promienia percepcja ta staje się normą – codzienną 
percepcją istoty ludzkiej. Dokonujemy tego przejścia, aby istoty ludzkie osiągnęły wspólny 
poziom urzeczywistnienia lub też zrozumienia. 

[s. 213 - Bóg jest we wszystkim. Bóg urzeczywistnia się i dokonuje samopoznania za 
sprawą  swojego  stworzenia.  Jeśli  Bóg  stworzył   wszystko,  oznacza  to,  że  wszystko  jest 
sakralne i święte.]

Rozróżnienie między promieniami

Zaraz  zobaczymy  w  jaki  sposób  Alice  Bailey  rozumiała  siedem  promieni.  Jej 
interpretacja jest zgodna z Prawem Czasu i przepowiedniami Majów, Zamknięciem Cyklu i 
zakończeniem  nieświadomości  kosmicznej.  (Proszę  zauważyć,  że  wszystkie  cytaty 
zaznaczone na  fioletowo pochodzą  z  pracy  The Seventh  Ray:  Revealer  of  the  New Age). 
Bailey twierdzi, że w toku transformacji od cyklu szóstopromiennego do siódmopromiennego 
szósty promień podsyca wizję, podczas gdy siódmy urzeczywistnia wizję. Szósty promień dał 
podsycił wizję Tęczowego Mostu, podczas gdy siódmy promień przyniesie urzeczywistnienie 
tęczowego mostu za sprawą praktyk magiji ceremonialnej. 

Wielu ludzi uczestniczy w praktykach magiji ceremonialnej nie wiedząc przy tym czym 
ona  jest.  Kulminacją  szóstego  promienia  był  archetyp  mistyka.  Siódmy promień  stworzy 
maga,  działającego  w polu  białej  magiji  (jego celem będzie  stworzenie  Nowego Czasu  i 
Tęczowego Mostu). Mag to osoba dostrojona do wiedzy i procesów natury w taki sposób, że 
zdolna  jest  kontrolować  te  procesy  mentalnie  wraz  z  innymi,  mając  na  celu  stworzenie 
określonych efektów, które w przekonaniu większości ludzi wydają się niemożliwe. Pojęcie 
„biała magija” oznacza, że mag uzyskuje swoje moce jedynie za sprawą dostrojenia się do 
Woli Boskiej.

Szósty promień idealizmu i oddania stanowi część planu ewolucyjnego prowadzącego 
do  separacji,  nacjonalizmu  i  sekciarstwa  z  uwagi  na  selektywną  naturę  umysłu  i  jego 
skłonności  do  dzielenia  i  separowania.  Jest  to  natura  umysłu  idealistycznego  i  pełnego 
oddania zatopiona w trzeciowymiarowym planie egzystencji. Siódmy promień prowadzi do 
fuzji i syntezy, łączących ducha z materią. Siódmy promień jest noosferyczną koordynacją z 
ludźmi.  W noosferze zawarty jest plan Szambhali,  prototyp społeczeństwa oświeconego w 
którym możliwa jest tego rodzaju fuzja ducha i materii. 

Tym samym synteza ducha i materii stanowi medium, za sprawą którego noosfera może 
zstąpić ku ludzkości żyjącej w rezonansie z geomagnetyzmem Ziemi. Proces ten sam w sobie 
stanowi funkcję noosfery w rezonansie z magnetyzmem Ziemi – przemieszaniem ducha z 
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materią, które Wiernadski miał na mysli gdy pisał o Erze Psychozoicznej. „Psycho” odnosi się 
do  noosfery,  a  „Zoik”  to  ludzkości  w  rezonansie  z  Ziemią,  czyli  uduchowienia  procesu 
ewolucji. Alice Bailey podsumowuje wydarzenia szóstego promienia w poniższych cytatach: 

„Wydarzenia szóstego promienia prowadzą do uformowania się ideałów i uczniów w 
ramach grup, ale nie w ścisłej relacji i poddaniu się wiecznemu tarciu opartemu na relacjach 
osobowch.  Siódmy promień przeniesie i wyśle grupy wtajemniczonych ku ścisłej jedności z 
planetą i ze sobą nawzajem. Ostatecznie ten właśnie typ aktywności będzie ważny. Szósty 
promień przyniósł ludzkości poczucie dualności i postrzegał się jako jedność fizyczną”.

„Siódmy promień zainauguruje poczucie wyższej jedności; po pierwsze tej dotyczącej 
zintegrowanej  osobowości  dla  mas,  a  po  drugie  tej  dotyczącej  fuzji  duszy  i  ciała  dla 
aspirantów kosmicznych.  Zintegrowana osobowość jest właśnie tym, do czego powinniśmy 
dążyć podczas różnego rodzaju procesów oczyszczenia”. 

Potem Bailey mówi o fuzji duszy i ciała, ale rzeczywista fuzja duszy i ciała osiągana jest 
za  sprawą  fuzji  noosfery  z  przedstawicielami  ludzkości  zamieszkujących  w  różnych 
miejscach i należącymi do różnych wspólnot. 

„Szósty promień rozróżnia ten aspekt uniwersalnej energii  elektrycznej, który znamy 
jako  współczesną  elektryczność  służącą  zaspokajaniu  ludzkich  potrzeb.  Siódmy  promień 
zaznajomi  człowieka  z  tego  rodzaju  zjawiskami  elektrycznymi,  które  tworzą  koordynacje 
wszystkich  form”  (w koncepcji  Prawa Czasu  określa  się  to  jako plazmy i  ich  interakcje, 
koordynujące  telepatię  i  rzeczywistość  fizyczną).  „Szósty  promień  stworzył  w  umysłach 
ludzkich  iluzje  w  następujących  dziedzinach  wiedzy:  wiedzy na  temat  planu  fizycznego, 
życia, elektryczności, wiedzy o istnieniu życia astralnego, iluminacji (zarówno fizycznej, jak i 
umysłowej), astrofizyki, odkryć neuroastronomicznych”. 

Siódmy  promień  zmieni  teorie  zaawansowanych  myślicieli  i  systemy  edukacyjne 
przyszłości.  Wszystko  zawiera  w  sobie  określone  własności  świetliste.  Sfera  telepatii 
powiązana  ze  zmysłową  naturą  rzeczywistości  stanie  się  podstawą  telepatycznych  mocy 
supramentalnych, ustanawianych za sprawą podwójnego rozszerzonego elektronu, elektronu 
psychicznego  i  elektronu/neutronu  psychicznego.  W  ten  sposób  stworzymy  zjawisko 
elektryczne, które daje podstawę koordynacji wszystkich form, Jest to proces 7:7::7:7.

Poświęcenie jako część całości

„Szósty promień stanowi poświęcenie, a krucyfiks to nadzwyczajny symbol – mglista 
idea zwykłej życzliwości stanowi symbol uzyskany dla bezmyślnych mas. Siódmy promień 
przełamie świadomość nadchodzących wtajemniczonych. Będzie to inauguracja wieku służby 
boskiej lub służby i poświęcenia grupowego. Wizja złożenia przez jednostkę ofiary na rzecz 
grupy i ideału grupowego będzie celem mas i zaawansowanym myśleniem w Nowej Erze. 
Wśród ludzkości Zachodu braterstwo powinno być kluczem do ich wysiłków. Słowa te mają 
szersze konotacje i znaczenie niż dzisiejsi myśliciele mogliby wiedzieć lub zrozumieć”. 

W rozumieniu  poświęcenia  jednostki  Czerwona  Królowa symbolizuje  poświęcenie 
jednostki w imię wyższego ideału grupowego. Przyjmując rolę uczennicy Votana poświęciła 
zarazem  normalną  rzeczywistość  osoby  należącej  do  swojej  grupy  rówieśniczej.  Sfera 
codzienności została jednak podporządkowana służbie boskiej.  W tym sensie, stanowi ona 
wzorzec. Oto wizja poświęcenia indywidualnego; oto przesłanie Czerwonej Królowej. Musisz 
poświęcić  służbie boskiej  swoją indywidualistyczną duszę.  Czerwona Królowa stanowi tu 
bezpośredni przykład, co jest normą w przypadku manifestacji awatarycznych. 

180



Zamykający  Cykl  dotarł  do  Historii  Kosmicznej  poprzez  bardzo  długi  i  starannie 
pilotowany proces. Czerwona Królowa uczyniła to samo, ale inicjowana została w wieku 29 
lat. Do ukończenia czterdziestego roku życia przejdzie już przez cały proces. Okres ten (2002-
2013) symbolizuje „czas poświęcenia” indywidualnego istnienia czy natury indywidualnej na 
rzecz służby boskiej. Gdy przejdzie przez próbę transformacji, jej dusza stanie się siłą bardzo 
potężnej formy ekspresji. Jedna z głównych nauk, które ma nam do przekazania dotyczy tego, 
w jaki sposób dokonała poświęcenia boskiego, aby uzyskać duszę, Wszechświat i kosmiczną 
świadomość. Jest to przykład uniwersalny. Ważne, by go prawidłowo zrozumieć. 

Noosfera jest czuła na jedność i wysiłek zbiorowy wysiłek współpracujących ze sobą 
grup. Siódmy promień przyniesie istocie ludzkiej moc, dzięki której uzyska ona zdolność do 
rozpoznania Chrystusa Kosmicznego w sobie i stworzenia głębszej naukowej religii światła. 
Umożliwi  to  każdemu  wypełnienie  rozkazu  historycznego  Chrystusa  i  uzyskanie  jego 
lśniącego blasku. Chrystus Kosmiczny jest swoistym magazynem miłości w obrębie noosfery. 
Ten magazyn miłości staje się dostępny jako rezerwuar dla różnych przewodów i różnych 
grup.

„Szósty promień daje początek wielkim religiom idealistycznym z ich wizjami i ich 
niezbędnym  zawężającym  charakterem,  który  jest  niezbędny  dla  ochrony  niemowlęcych 
dusz”. 

Zjawisko  to  można  zaobserwować  nawet  w  buddyzmie.  W  islamie  występuje 
kategoria szariatu, oznaczającego prawo. Prawo to wykorzystywane jest jednak raczej w celu 
trzymania ludzi  w ryzach,  a  nie  otwierania  ich na Boga.  Utrzymuje  to  ludzi  na niskim i 
ograniczonym poziomie rozwoju. 

„Siódmy  promień  uwolni  rozwinięte  dusze  ze  stadium  ochronki  i  da  początek 
naukowej interpretacji boskiej przyczyny, która legnie u podstaw syntezy religijnej”.

Synteza religijna jest równoznaczna z UR, a także naukowym rozumieniem boskiej 
przyczyny, która może zaistnieć jedynie za sprawą wyrównania i harmonizacji inteligencji 
ludzkiej, co z kolei dokona się w rezultacie przyjęcia przez ludzkość wspólnego standardu 
harmonicznego  Kalendarza  Trzynastu  Księżyców.  Do  roku  2012  każdy powinien  przyjąć 
wzór Kalendarza Trzynastu Księżyców, aby za jego sprawą osiągnięty został wspólny poziom 
myślenia.  Trzynaście  księżyców  stanowi  metodę  naukową  i  środek  normalizacji  i 
harmonizacji umysłu ludzkiego na w pełni kolektywnym poziomie planetarnym, mający na 
celu funkcjonowanie w sposób normalny i zgodny z nauką naturalną. W ten sposób umysł 
noosferyczny  zdolny  jest  do  zrozumienia  boskiej  przyczyny  i  bez  trudu  może  zostać 
zsyntetyzowany jako UR/Uniwersalne Przypomnienie. 

Efektem wpływu szóstego promienia stało się rozbudzenie instynktów separacyjnych, 
religii  dogmatycznej,  dążenia  do  „precyzji”  i  „faktów”,  powstawanie  szkół  myśli 
charakteryzujące się barierami ekskluzywizmu, władza kultu patriotyzmu. Miejsce oddania 
Bogu zajmuje oddanie „swojej  drodze”.  Siódmy promień przygotowuje drogę dla uznania 
szerszych zagadnień, które materializują się w postaci nowej religii światowej, podkreślającej 
jedność  i  zarazem wykluczającej  jednolitość.  Na  przykład  każdy funkcjonując  w  ramach 
swojej  ziemskiej  rodziny uczestniczy w twórczej  jedności,  która jednak nie  jest  jednolita. 
Można  posłużyć  się  też  w  tym  kontekście  sentencją  tajemniczego  francuskiego 
psychomatematyka Charlesa Henry’ego: „Wraz z tym, jak jednostka staje się coraz bardziej 
kolektywna, kolektyw staje się w coraz większym stopniu indywidualny”.

Szambhaliczna rzeczywistość siódmego promienia

„Siódmy  promień  przygotuje  tę  technikę  naukową,  której  celem  będzie 
zademonstrowanie  uniwersalnego  światła,  skrytego  za  kurtyną  każdej  formy. 
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Internacjonalizm znajdzie swój wyraz w postaci  praktycznego braterstwa,  pokoju i  dobrej 
woli między ludami”.

Opisywany  efekt  odwołuje  się  do  techniki  telepatycznej  7:7::7:7,  która  przynosi 
zdolność  do  postrzegania  światła  –  wszystko  posiada  w sobie  cząstki  światła.  Fotony są 
nasycane, co ma na celu stworzenie zjawiska światła. Jest to skorelowane z energią punktu 
zerowego.  Uczeni  nigdy w pełni  nie  zrozumieją  energii  punktu  zerowego  do chwili  gdy 
nadejdzie właściwy moment. Jedynym sposobem, by oparty na kooperacji internacjonalizm 
mógł  się  rozwinąć  jest  dezintegracja  państwa  narodowego  jako  koncepcji  umysłowej  i 
powołanie do życia rady biosferycznej, mającej na celu rozwinięcie relacji z żyjącą Ziemią. 
Jedynym sposobem w jaki można osiągnąć ten cel jest ustanowienie opartych na współpracy 
więzi  pomiędzy jednostkami  poprzez  działalność  wśród ziemskich  rodzin  w ramach  ładu 
synchronicznego. W tym momencie ludzkość stanie się naczyniem otwartym na przyjęcie 
wpływu pochodzącego z Szambhali, która stanowi zespół symultanicznych wzorów kultury 
Wszechświata. Mogą one rozwinąć się za sprawą Sieci Sztuki Planetarnej. 

Szambhala jest  zorganizowana hierarchicznie,  zmieniając wszystko w totalny wzór 
wizji  Nowej  Ery.  Hierarchia  jest  normalnym  porządkiem  Wszechświata.  Jest  to  proces 
metodyczny. Magija ceremonialna ma charakter naukowy w tym sensie, że reprezentuje sobą 
porządek pozostający w zgodności z hierarchią i z rzeczywistymi prawami naturalnymi które 
rządzą rezonansem noosfery i biosfery. Gdy przestrzegasz tych praw i działasz według Prawa 
Czasu  oraz  w  zgodzie  z  rodzinami  ziemskimi  (nową  organizacją  społeczną),  wówczas 
funkcjonujesz na podstawie będącej źródłem nowego doświadczenia rzeczywistości. 

Musisz  zrozumieć  swoją  rolę  aktora  siódmopromiennego  w  procesie  przejścia  od 
zdezintegrowanej obecnie cywilizacji szóstego promienia do siódmopromiennego ładu magiji 
ceremonialnej.  Jest  to  majestatyczna  inicjacja,  która  prowadzi  ludzkość  ze  sfery 
nieświadomości  kosmicznej  do  sfery  kosmicznej  świadomości.  Jest  to  funkcja  i  cel 
Zamknięcia Cyklu jako planetarnego rytuału przejścia. 

[s.  217  -  Musisz  zrozumieć  swoją  rolę  aktora  siódmopromiennego  w  procesie 
przejścia  od  zdezintegrowanej  obecnie  cywilizacji  siódmego  promienia  do 
siódmopromiennego ładu magii ceremonialnej. Jest to majestatyczna inicjacja, która prowadzi 
ludzkość ze sfery nieświadomości kosmicznej do sfery kosmicznej świadomości.]

Wizualizacja Zamknięcia Cyklu jako magia ceremonialna

Zamknięcie cyklu oraz planetarna sztuka misteryjna zawierają w sobie przygotowanie 
rytuałów  inicjacyjnych.  Rok  Białego  Czarodzieja  Widmowego  (2003-2004)  stanowił 
pierwszy akt przygotowawczy. Zainicjowanie zmiany kalendarza w roku Niebieskiej Burzy 
Kryształowej (2004-2005) rozpoczęło siedem lat Misterium Kamienia i obudzenie pierwszych 
spośród dziewięciu Wielkich Lha lub  Bolontiku,  Władców Czasu i Przeznaczenia. Drugi akt 
Niebieskiej  Burzy  Kryształowej  finalizuje  ostatni  rok  obwodu  AC.  AC  odnosi  się  do 
Pierwotnej Trwałości (Aboriginal Continuity), którą ustanawia się zgodnie z Prawem Czasu i 
powiązanymi  z  nim  praktykami  mającymi  na  celu  przywrócenie  ładu  synchronicznego. 
Dopełnienie  się Pierwotnej  Ciągłości podczas Niebieskiego Sztormu Kryształowego miało 
swój rezultat w postaci wzrostu zdolności do wyższej kreatywności kolektywnej i poznania 
telepatycznego.  Doprowadza to  do końca także Drogę Postępowania – poddanie się  Woli 
Boskiej, pierwszemu z siedmiu promieni. 

Siedem  lat  Misterium  Kamienia  odpowiada  siedmiu  promieniom  stworzenia  – 
pierwszy i  siódmy promień stanowią promienie inicjacji.  W pierwszym roku dokonuje się 
więc inicjacja mająca na celu wprawienie w ruch całego procesu, potem zaś – w siódmym 

182



roku  –  odbywa  się  inicjacja  o  głębszym  charakterze.  Drugi  rok,  rok  Żółtego  Nasienia 
Kosmicznego  (2005-2006) jest pierwszym rokiem CA – Świadomości Kosmicznej (Cosmic 
Awareness);  jest  to promień umiłowania mądrości.  Trzeci i  piąty promień są promieniami 
uczniostwa.  Dokonuje się  to wówczas,  gdy rzeczywista  edukacja Nowego Czasu zostanie 
ustanowiona. Zjawisko to ma swój początek w roku Magnetycznego Księżyca (2006-2007), 
który jest odpowiedni, ponieważ reprezentuje sobą wejście do Zielonego Centralnego Zamku 
Czarów.  Nowa edukacja  ludzkości  w Nowym Czasie  dopełnia  się  w piątym roku – roku 
Niebieskiej  Burzy Elektrycznej  (2008-2009).  Promienie  czwarty  i  szósty  powiązane  są  z 
ewolucją. Ewolucja uczniostwa rozpoczyna się w podczas czwartego roku – roku Białego 
Czarodzieja Lunarnego (2007-2008). W roku tym rozpoczyna się ruch ewolucyjny. 

[s. 218 – schemat

Siedem promieni i siedem lat Misterium Kamienia

 Niebieska Burza Kryształowa (2004-2005)
Inicjacja Człowieka Planetarnego – Dostrojenie do Woli Boskiej 
TRON

Żółte Nasienie Kosmiczne (2005-2006)
Zasianie Nasienia Umiłowania Mądrości w glebie Człowieczeństwa Planetarnego
AWATAR

Czerwony Księżyc Magnetyczny (2006 – 2007)
Uczniostwo  i  Nauka  o  Człowieku  Planetarnym  w  świetle  Boskiej  Inteligencji  i 

Umysłu
MISTERIUM

Biały Czarodziej Księżycowy (2007-2008)
Katalizacja  Cyklu  Ewolucyjnego  Człowieka  Planetarnego  w  ramach  Harmonii 

Kosmicznej 
INICJACJA

Niebieska Burza Elektryczna (2008-2009)
Uczniostwo i Nauka o Człowieku Planetarnym w świetle Nauki Kosmicznej
CZASOPRZESTRZEŃ

Żółte Samoistne Nasienie (2009-2010)
Obudzenie Cyklu Ewolucyjnego Człowieka  Planetarnego w oddaniu Najwyższemu 

Wszechtranscendentnemu
TRANSCENDENCJA

Czerwony Dźwięczny Księżyc
Wtajemniczenie Człowieka Planetarnego w arkana Magiji Ceremonialnej Czarodzieja 

Planetarnego
SZEŚCIAN]

Mamy zatem do czynienia z inicjacją, dostrojeniem do Woli Boskiej, zainicjowaniem 
umiłowania mądrości, po którym następuje rok uczniostwa i edukacji. Później rozpoczyna się 
cykl ewolucyjny, a po nim – kolejna faza uczniostwa i kolejny cykl edukacyjny, aż w końcu 
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siódmy promień, który związany jest z kolejną inicjacją. Doprowadza nas to do roku 2011, 
pozostawiając  ludzkości  dwa  lata  na  wkroczenie  w  fazę  Czasu  Wewnętrznego  i  Nowej  
Jerozolimy. 

Zamknięcie  Cyklu  oznacza  pełnowymiarowe  odegranie  magii  ceremonialnej  na 
przestrzeni  10  lat,  które  są  niczym  wobec  czasu  kosmicznego.  Scena  została  już 
przygotowana.  Zamykający  Cykl  pozostawił  już  swą  frekwencję  wibracyjną  na  wielu 
częstotliwościach  geomagnetycznych,  tworząc  sieć  powiązań  etetrycznych  między 
rozmaitymi  miejscami,  do  których  należą  Tiwanaco,  Macchu  Picchu,  Bagdad,  Picarquin, 
Teotihuacan, Palenque, Four Corners, Glastonbury, Stonehenge, Sankt Petersburg, Ałtaj, góra 
Fudżi,  Wielka  Piramida  itd.  Miejsca  te  są  nadzwyczaj  ważne,  ponieważ  w  magiji 
ceremonialnej  energia  powinna zostać uziemiona wchodząc w rezonans z  planetą  Ziemią. 
Harmoniczna Konwergencja i  Dzień Poza Czasem uaktywniły i  nadal uaktywniają bardzo 
wiele miejsc. W książce Czas i technosfera opisany jest przyszły proces ziemskiej geomancji i 
chronogeomancji,  przemieniający  planetę  w  żywą  eteryczną  sieć  punktów,  stanowiącą  w 
istocie odbicie istnienia kosmicznego, które zostało sprowadzone na Ziemię w celu dokonania 
procesu transformacji. 

Celem  uaktywnienia  wszystkich  świętych  miejsc  jest  transformacja  energii 
psychicznej  gatunku  ludzkiego  w  rezonansie  z  szablonem  kosmicznym  lub  mapą 
umieszczoną na Ziemi. Ponieważ dokonuje się zamknięcie Wielkiego Cyklu, podobnie jak 
cyklu 26000 i  104000 lat,  nadszedł czas,  by magija ceremonialna wysunęła się na czoło. 
Czysta intencja jest wszystkim. 

                  [s. 219 - Celem uaktywnienia wszystkich świętych miejsc jest transformacja  
energii  psychicznej  gatunku  ludzkiego  w  rezonansie  z  szablonem kosmicznym lub  mapą 
umieszczoną na Ziemi.]

Intencją  Zamykającego  Cykl  jest  doprowadzenie  całej  ludzkości  do  zjednoczenia 
duchowego w ramach UR do 21 grudnia 2012 r. Ta właśnie planetarna unifikacja duchowa 
uformuje  nowe  ewolucyjne  istnienie  embrionalne,  które  będzie  dojrzewać  przez  siedem 
mistycznych księżyców przed narodzeniem się 26 lipca 2013, wraz powrotem Ludzi z OMA – 
Osiągniętej Oryginalnej Matrycy (Original Matrix Attained). Celem jest uspokojenie planety 
przed 2012-2013 rokiem. Oznacza to prawdziwe wkroczenie do Protektoratu Arcturusa. Gdy 
mówimy o  Zamknięciu  Cyklu  jako o  odtworzeniu  magiji  ceremonialnej,  mamy na  myśli  
program uspokojenia planety który pozbawi tchu demony (dotyczy to  zarówno zabójstwa 
psychicznego, jak i transmutacji niższych energii za sprawą skupionej mocy umysłu).

Cel wszystkiego co jest opisywane stanowi zamknięcie cyklu zgodnie ze sposobem 
Majów Galaktycznych,  a zarazem zapoczątkowanie nowego cyklu. Aby stworzyć program na 
rzecz  ustanowienia  nowego  ładu  planetarnego  (opartego  na  siódmym  promieniu),  dzięki 
czemu ład  będzie  mógł  wyłonić  się  z  chaosu,  zsynchronizowane akty ceremonialne  będą 
musiały  być  przeprowadzane  regularnie.  Szóstopromienne  oddanie/idealizm  prowadzi  do 
fanatyzmu,  który  daje  początek  chaosowi.  Chaos  zwielokrotnia  fanatyzm.  Cykl  ten  musi 
zostać  przełamany przez  nowy ład  harmoniczny.  Ten ład  harmoniczny staje  się  wówczas 
podstawą  dla  kultywacji  nowego  typu  perspektywy  i  mentalności  gatunku  ludzkiego. 
Potrzebujemy nowego typu wrażliwości planetarnej – jej osiągnięcie możliwe jest podczas 
rytuałów i ceremonii przeprowadzanych podczas równonocy, przesileń i Dni Poza Czasem w 
celu ustanowienia nowego programu planetarnego. Tego rodzaju ceremonie mają charakter 
naturalny, nikt bowiem nie może zanegować przesilenia lub równonocy. Do wydarzeń tych 
dochodzi bez względu na ideologię, religię czy światopogląd. 

Prawo Czasu synchronizuje ludzi bez względu na to w co wierzą. To jak w przypadku 
narodzin  i  śmierci.  Prawo  czasu  synchronizuje  wszystko,  co  dokonuje  się  pomiędzy 
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narodzinami i śmiercią.  Koordynacja z Ziemią przechodzącą przez rozmaite fazy równonocy 
i przesileń stanowi czynnik za sprawą którego dokonuje się synchronizacja człowieka jako 
bytu planetarnego. (Zobacz w sekcji poświęconej Noosferycznemu Czasowi Ziemskiemu w 
pracy Czas i technosfera, s. 125-132). To należy jej metod i środków. Są to jedynie niektóre 
zasady  magiji  ceremonialnej.  Możemy  zastosować  te  zasady  do  stworzenia  scenariusza, 
według którego odegrane zostanie Zamknięcie Cyklu. 

Hierarchia i ewolucja form kulturowych

Szambhala jest matrycą, równoznaczną z pojęciem Tollan – matrycą, za sprawą której 
wyższe  formy  kulturowe  podlegają  ewolucji.  Obecnie  formy  te  manifestują  się  coraz 
intensywniej.  Ludzkość  stanowi  moment,  w  którym  ewoluują  manifestacje,  rozkazy, 
hierarchie i formy kulturowe matrycy Szambhala/Tollan. Musimy stworzyć klarowny obraz 
sposobu,  w  jaki  funkcjonują  wszystkie  opisywane  przez  nas  procesy.  Opis  tego  procesu 
odnaleźć można w Art Planet Chronicles (niepublikowane, 1981) wraz z HCV (Wyższy Głos 
Kolektywny)  który  stanowi  wyraz  głosu  hierarchii  poprzez  matrycę  Szambhali,  która 
wypowiada się poprzez noosferę ludzkości rozumianej jako jednolity organizm. 

Gdy mówimy o hierarchii, mamy na myśli zorganizowany agregat piątowymiarowych 
inteligencji lub bytów, których kolektywna wola lub cel zakłada pomoc przy prowadzeniu 
spraw udręczonej  planety  Strefy  Wolnej  Woli.  Degradacja  mas  w momencie  Zamknięcia 
Cyklu ma u swych źródeł fakt, że demokracja odcięła masy od hierarchii. Życie zgodne z 
hierarchią  jest  źródłem  naturalnej  godności.   Hierarchia  zawsze  funkcjonuje  w  sposób 
pośredni  i  jedynie  za  sprawą  kontrolowanej  selekcji  ustalonej  liczby  istnień  w  planie 
trzeciowymiarowym. Gdy komunikacja lub kontakt zostaną ustanowione przez hierarchę – 
wraz  z  trzeciowymiarowym  operatorem  wyselekcjonowanym  w  celu  wypełnienia 
szczególnego aspektu procesu odkrywania planu Boskiego Stworzenia – wówczas w różnych 
punktach  następuje  komunikatywne  pobieranie  danych,  uwolnienie  lub  przewodnictwo. 
Ponieważ hierarchia jest zakorzeniona w percepcji ładu sakralnego, a Hierofanta Planetarny 
jest tym, który ujawnia porządek sakralny, nieuchronnie pojawia się więź między hierarchią i 
Hierofantą. 

Hierofanta Planetarny działa w ramach szablonu wyznaczonego dlań przez hierarchię. 
W coraz większym i pełniejszym stopniu wypełnia on nakazy wynikające z hierarchii celem 
spełnienia konkretnego programu ewolucyjnego. Zrozumiemy to w większym stopniu gdy 
przeczytamy rozwinięcie tej kwestii w kolejnych sześciu tomach. Rok Księżyca Planetarnego 
i  Rok  Widmowego  Czarodzieja  przyniosły  nam  konwulsyjne  bóle  degeneracji  ładu 
szóstopromiennego, podobnie jak Rok Niebieskiej Burzy Kryształowej wyznaczył pierwszy 
embrionalny rok ładu siódmego promienia. 

„Energia siódmego promienia jest potężnym środkiem inicjacji, który przechodzi na 
płaszczyznę fizyczną podczas procesu pierwszej inicjacji. Wywrze on na ludzkości określony 
efekt,  którym będzie  przyczynienie  się  do  narodzin  świadomości  Chrystusa  wśród  masy 
składającej się z istnień ludzkich obdarzonych inteligencją”. 

Świadomość  Chrystusa  oznacza  wyrównanie  energii  mające  na  celu  uwolnienie 
ludzkości  od  ideologii  nacjonalistycznych  i  sekciarskich.  Uwolnienie  to  zaowocuje 
zwróceniem się ku miłości i tolerancji. 

Nowy proces  ewolucyjny  związany  jest  z  Prawem  Czasu.  Prawo  Czasu  jest  tym 
czynnikiem, który sprzyja ewolucji gatunku ludzkiego od istoty w pełni uwikłanej w świat 
materialny  do  istoty  czysto  duchowej/psychicznej,  czwartowymiarowej  i  rozwiniętej  w 
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aspekcie  emocjonalnym.  Wraz  z  nadejściem  roku  Widmowego  Czarodzieja  każdy 
mieszkaniec planety, czy jest tego świadom czy też nie, staje się światowym uczniem  – a 
podczas przesilenia zimowego roku 2012 (na Półkuli Północnej) każdy, czy o tym wie czy też 
nie, stanie się światowym wtajemniczonym. 

Sieć Sztuki Planetarnej już istnieje; jest ona właśnie tym, na czym oparta będzie nowa 
ludzkość.  Nie  ma  ona  nic  wspólnego  z  jakimkolwiek  rodzajem  granic  czy  państw 
narodowych. Gdy zrozumiemy już że wszystko co podlega ewolucji za sprawą Prawa Czasu 
stanowi  akt  magiji  ceremonialnej,  wówczas  nasza  motywacja  wystartuje  z  dynamizmem 
rakiety.  Jeśli  posiadamy  motywację  i  inspirację,  wówczas  stanowimy  iskrę,  która  może 
rozpalić  prawdziwy  pożar.  Jesteśmy  wężowymi  wtajemniczonymi  których  misję  stanowi 
wspieranie dusz na ich drodze do dojrzewania – wychodzenia z chaosu starego porządku ku 
boskiemu spełnieniu pozostającemu w rezonansie z istnieniami u kresu trwającego cyklu. W 
ten sposób będziemy stymulować masy. 

[s. 221 schemat

Świątynia Hierofanty Planetarnego

Hierarchia i ewolucja form kulturowych]

Siódmy promień  wyraża  zarówno  to  co  najwyższe,  jak  i  to  co  najniższe  –  jeśli  zmiana 
kalendarza byłaby jedynie rewolucją populistyczną,  zmierzenie się z energiami,  z którymi 
musimy się zmierzyć byłoby niewystarczające. Kiedy jednak zrozumiemy, że kalendarz jest 
zaklęciem utrzymującym w mocy określony zespół przekonań, będziemy musieli odwołać się 
do  określonego  potężnego  typu  magiji  mając  na  celu  zdjęcie  starego  uroku.  Wytwory 
hierarchii  stanowią  szablony  wizji  i  instrukcji,  które  są  przekazywane  za  pośrednictwem 
medium Hierofanty Planetarnego i jego Uczennicy, a także innych pomocników należących 
do  wewnętrznego  kręgu  którzy  się  pojawią  –  oto  najwyższy  poziom.  Najniższy  poziom 
stanowią masy ludzi, którzy budzą się wraz z nadejściem Nowego Czasu. Nie wiedzą oni nic 
na  temat  instrukcji  magicznych,  ale  tak  czy  inaczej  uczestniczą  w  dokonujących  się 
procesach.

W istocie funkcjonujemy zgodnie z wyższymi kodami przekazywanymi nam przez 
hierarchię. Wszystkie osoby prowadzone przez hierarchię zaczną reagować w sposób zgodny 
z  treścią  Planu  Boskiego,  który  zostanie  który  zostanie  przekazany  za  pośrednictwem 
Zamykającego Cykl i Czerwonej Królowej. Plan ma w swojej naturze zmianę czasu, która 
wymaga zaistnienia wielu punktów skupienia mocy, które powinny stworzyć wiele eszelonów 
pracowników i pomocników o różnych wizjach. Funkcją najwyższej magiji ceremonialnej jest 
uaktywnienie i katalizacja wszystkich tych różnorodnych eszelonów w każdym fragmencie 
całościowej wizji hierarchicznej i katalizacja ich za sprawą zmiany czasu. 

Zaczynamy  odnajdywać  właściwy  język,  którego  celem  powinno  być  włączenie 
innych  ludzi  w  odgrywanie  Boskiego  Planu  przedłożonego  przez  hierarchię.  Centralne 
założenie planu przekazywane jest za pośrednictwem Zamykającego Cykl, ponieważ ma on 
dostęp  do pełni  wiedzy obejmującej  fakt,  że  absolutnie  wszystko,  co  dzieje  się  dziś  na 
naszej  planecie  ma związek z  Zamknięciem Cyklu w roku 2012.  Wielu  ludzi  dysponuje 
pewną  wiedzą  na  ten  temat,  nie  znają  jednak  nadzwyczaj  głębokich  i  rozległych 
konsekwencji,  jak również  profetycznych źródeł  Zamknięcia  Cyklu,  a  także  energii  które 
koniecznie  uczestniczą  w  tym  procesie.  Stadia,  które  muszą  zostać  pokonane  od  chwili 
obecnej  aż  po rok  2012 są  w pełni  jasne.  Samą esencją  tego,  co  musi  zostać  wykonane 
podlega katalizacji właśnie teraz w rozumieniu odegrania przedstawienia magii ceremonialnej 
o nazwie „Zamknięcie Cyklu”, w którym cały świat stanowi scenę a każdy z nas jest aktorem. 
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[s. 222 - Wszystkie osoby prowadzone przez hierarchię zaczną reagować w sposób zgodny z 
treścią  Planu  Boskiego,  który  zostanie  który  zostanie  przekazany  za  pośrednictwem 
Zamykającego Cykl i Czerwonej Królowej.] 

Każdego roku następuje przejście od jednego aktu do następnego. Każdy z tych aktów 
wyraża pewne istotne stadium ceremonialnego dramatu, jakim jest Zamknięcie Cyklu. Gdy 
mamy do czynienia z różnymi poziomami energii, dysponujemy bankiem czyli rezerwuarem 
dokładnej wiedzy o tym co się teraz dzieje, zgodnie z naturą sił wchodzących w grę i sił, które 
trzeba  pobudzić,  aby  przeciwdziałać,  aby  im  przeciwdziałać,  modyfikować  je  lub 
harmonizować.  Słowa i  mowa są potężne.  Wszystkie  słowa stanowią zaklęcia,  jest  zatem 
bardzo ważne, by posługiwać się słowami w sposób przemyślany i konstruktywny. Słowa, 
którymi posługujemy się po to by zdefiniować nasze priorytety, określić nasze cele są bardzo 
istotne. Najlepszą metodą by postąpić właściwie w tej kwestii jest oddanie się Wyższej Sile i 
działanie w charakterze kanału hierarchii na miejscu – wówczas wszystko co powiesz będzie 
zgodne z rezonującą częstotliwością którą hierarchia emituje do ciebie w każdej chwili. 

Jeśli jesteś dostrojony do hierarchii, wówczas poddajesz się jej i podporządkowujesz 
się  Woli  Boskiej.  Zawsze  musisz  pozostawać w rezonansie  z  osobą z  którą  rozmawiasz. 
Rezonująca częstotliwość ludzkości musi być zgodna z rezonującą częstotliwością hierarchii 
– oznacza to, że musisz wniknąć w rzecz i zatrymać się, by pozwolić pojawić się jakiemuś 
rodzajowi  transdukcji.  Jako  instrument  istota  ludzka  stanowi  odbicie  całości.  To  jak 
postępujemy  wobec  samych  siebie  i  wobec  innych  jest  wszystkim.  Istoty  z  wyższych 
wymiarów obserwują nas przez cały czas. Musimy stale mieć się na baczności i wystrzegać 
się egoistycznych możliwości stwarzanych przez czarną magię tak, by móc zawsze działać na 
najwyższym poziomie.  Gdy we właściwy sposób dostrajasz się do struktury lub symbolu, 
wówczas nazywasz to interpretacją magijną. 

Magija ceremonialna na rzecz ustanowienia UR (Uniwersalnego Przypomnienia/Religii 
Uniwersalnej)

Ostatecznym celem magiji ceremonialnej jest ustanowienie UR. Misja Pacal Votana 
ma na  celu  ustanowienie  UR na Ziemi.  Przybył  tu  aby dokonać  kompilacji  kompendium 
postępu UR w innych systemach światowych i ustanowić indeks unifikacji duchowej. Jest to 
skupienie prac magiji ceremonialnej mające na celu usprawnienie i ustanowienie unifikacji 
duchowej.  Podczas  siedmiu  lat  Misterium Kamienia  stworzony  został  Heptagon  Umysłu 
Ziemi.  Przypomina  to  wskrzeszanie  umarłych  (albo  też  budzenie  każdego,  kto  został 
schwytany w pułapkę  częstotliwości  psychicznej  12:60)  lub  doskonalenie  duszy ludzkiej. 
Podczas Siedmiu Lat Przepowiedni stworzyliśmy Heptagon Umysłu Nieba, odnoszący się do 
trwałej aktywacji banku psi. 

  Dusza ludzka musi dokonać znacznego przystosowania się na wszystkich poziomach. 
Najwyższy  cel  i  wartość  stanowi  zbawienie  duszy.  Wszystko  w  świecie  modelu  12:60 
zdominowane jest przez bezlitosny materializm szkodliwy dla duszy ludzkiej. Tym samym 
świat jest bez-duszny – stanowi pustkowie. Celem Misterium Kamienia jest przemienienie 
tego  pustkowia  poprzez  wprowadzenie  rasy  ludzkiej  w  model  czasu  13:20.  Dzięki  temu 
możliwe jest doświadczenie doskonałości najpierw duszy indywidualnej, a następnie Duszy 
Świata.  Można osiągnąć  ten  cel  jedynie  za  sprawą przywołania  Najwyższego z  prośbą o 
pomoc. Zastosowanie znajdą tu także różnego rodzaju umiejętne środki i metody, za sprawą 
których najwyższe łączy się z najniższym. Najwyższe zrozumienie i mądrość oraz najwyższe 
formy  magiji  duchowej  znajdą  się  w  bardzo  wyszukanych  punktach  skupienia  ze 
szczególnymi metodami działania,  które mogą zostać wykorzystane w celu obudzenia czy 
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podniesienia  na  wyższy  poziom  funkcji  grupowej  wielu  jednostek  składających  się  na 
społeczeństwo.  Oto konkluzja Misterium Kamienia. 

Pierwszy promień powiązany był z rozbudzeniem woli osobistej w zgodzie z Wolą 
Boską  w  celu  wprowadzenia  zmiany w czasie.  Po  dokonaniu  nieodwracalnych  zmian  w 
świadomości  ludzkiej  rzeczywistość  ulegnie  zmianie  na  zawsze.  Po  ukończeniu  AC 
(Pierwotnej  Trwałości)  nastąpi  przejście  do uaktywnienia  CA (Świadomości  Kosmicznej). 
Przeprowadzamy  duszę  świata  lub  gatunek  ludzki  poprzez  rodzaj  przywołania  pamięci 
międzyplanetarnej,  na  mocy  którego  wracamy  do  punktu  w  którym  po  raz  pierwszy 
popełniony  został  błąd.  Zamiast  pokonywać  tę  samą  ścieżkę  w  dół  po  raz  kolejny, 
wybierzemy wszechświat równoległy, w którym wszystko wydarzyło się w taki sposób jak 
powinno. Profetyczne przygody ostatnich dwunastu lat zaowocowały Rokiem Kosmicznego 
Nasienia (równoznacznym z drugim promieniem miłości/mądrości).

Trzy pierwsze promienie są uważane za najistotniejsze: woli, umiłowania mądrości i 
inteligencji. Są to trzy lata, podczas których największy nacisk kładziony jest na upewnienie 
się,  że  Nowe zostało  aktywowane i  wprowadzone,  a  także  na  to,  by ruch przebiegał  we 
właściwą stronę  wraz  z  właściwym zwrotem i  tym rodzajem wiedzy,  która  musi  znaleźć 
swoje spełnienie. 

Lata  Czarodzieja  Lunarnego  i  Sztormu  Elektrycznego  przywołują  Galaktyczne 
Camelot. Jest to moment, w którym sztuka i nauka uzyskają właściwe relacje wzajemne. Rok 
Księżycowego  Czarodzieja  jest  czwartym  promieniem  harmonii.  W  pierwszym  roku 
przywołania  Galaktycznego  Camelot  dokona  się  wielkie  odegranie  harmonii.  Rok  Burzy 
Elektrycznej  (2008-2009)  jest  piątym  promieniem,  odpowiadającym  nauce  i  konkretnej 
wiedzy. Jest to rzeczywista naprawa kursu nauki w perspektywie historycznej, która w swoim 
rozwoju przybrała postać energii w pełni męskiej. Jest to rok piątego z dziewięciu wielkich 
Lha lub Bolontiku. To piąte Bolontiku stanowi Najwyższą Złotą Dziewicę. W tym momencie 
ustanowiona zostanie nowa Nauka Kosmiczna.  

Później  przyjdą  ostatnie  cztery  lata,  mistyczny  ołtarz  –  oto  manifestacja  Nowego 
Galaktycznego Camelot! TEL-EK-TON-ON przyzwie Galaktyczy Camelot, w którym dusza 
ludzka  wzniesiona  zostaje  na  wyższy  poziom  i  umieszczona  na  mistycznym  ołtarzu. 
Pierwszym rokiem mistycznego ołtarza jest  rok Samoistnego Nasienia   -  szósty promień, 
promień  oddania  –  stanowiący  początek  czteroletniej  sekwencji  trwającej  aż  do  Roku 
Rezonującej  Burzy  (2012-2013).  W  tym  momencie  wszyscy  uznają  Boga  Jedynego,  a 
jedynym  obiektem  oddania  będzie  Najwyższy  Stwórca,  który  w  sposób  spontaniczny 
rozwiąże wszystkie inne „problemy”. Podczas pierwszych dwóch z czterech ostatecznych lat, 
dusza otrzymuje ostateczne wtajemniczenie mistycznego ołtarza Telektonon.

[s. 224 - mistyczny ołtarz – oto manifestacja Nowego Galaktycznego Camelot! TEL-
EK-TON-ON przyzwie Galaktyczy Camelot, w którym dusza ludzka wzniesiona zostaje na 
wyższy poziom i umieszczona na mistycznym ołtarzu.]

 
Ostateczna  inicjacja  promieni  dokona  się  w  Roku  Czerwonego  Dźwięczącego 

Księżca. W tym momencie Hierofanta Planetarny będzie całkowicie upoważniony do tego, by 
doprowadzić  do  końca  całą  ceremonię  Misterium  Kamienia,  a  dusza  otrzyma 
samopowtarzającą  się  moc  organizacji  i  ładu  za  sprawą  czego  nigdy  już  nie  zejdzie  na 
manowce. Dusza będzie od tego momentu zaprogramowana na doskonałość. 

Potem przyjdą  ostatnie  dwa lata,  2011 –2013,  gdy dusza  będzie  miała  możliwość 
swobodnego  latania!  Oto  podsumowanie  kolektywnej  ceremonii  planetarnej,  jaką  jest 
Zamknięcie Cyklu. Bądź gotów!
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Rozdział 13 – Synteza

Znaczenie liczby 7 i przegląd 7 tomów
„Mistrz Wiedzy podczas swojego pierwszego przyjścia na świat w najwyższym 
eterze wielkiego światła – wiele jego urodzeń, siedem jego ust słowa, siedem 
jego promieni rozproszy mrok wraz z jego krzykiem”

  Rygweda

Rozdział 13
Synteza – Znaczenie liczby 7 i przegląd 7 tomów

„On jest tym który stworzył wszystko na Ziemi, po czym zwrócił się ku niebu i udoskonalił 
siedem wszechświatów, jest zatem w pełni świadomy wszystkiego” Koran 2:29

„Dźwięki i barwy są duchowymi wartościami numerycznymi; podobnie jak siedem 
promieni pryzmatycznych emanuje z jednego punktu na niebie, tak samo siedem potęg natury, 
z których każda posiada swoją liczbę, stanowi siedem radiacji jedności, centralnego Słońca 
duchowego”. Madame Bławatska, Isis Unveiled

Kroniki Historii Kosmicznej prezentowane są na sposób synchroniczny tak, że zawsze 
czujesz jakbyś doświadczał innego aspektu sakralnego ładu rzeczywistości. Z uniwersalnego 
punktu widzenia  Kroniki Historii Kosmicznej  stanowią szczególne wydanie całego szablonu 
Historii  Kosmicznej.  Wydanie  to  jest  szczególne  dla  zamknięcia  cyklu i  jego ponownego 
otwarcia w postaci nowego cyklu.

Kroniki Historii Kosmicznej reprezentują sobą wysoki poziom syntezy, na mocy której 
to co Absolutne łączy się z tym co względne, a to co względne po raz kolejny staje się częścią 
Absolutnego.  W momencie  zamknięcia  cyklu  rzeczywisty  umysł  planetarny  pozostaje  w 
stanie pełnego chaosu. Chaos ten może zostać odkupiony jedynie za sprawą pioruna Historii 
Kosmicznej trafiającego chaotyczną masę i powodującego jej szybką transmutację. 

Ponieważ Historia Kosmiczna stanowi rezultat rzeczywistego wcielenia i polarności 
kosmicznej Votana i Czerwonej Królowej, jest to ŻYWY warunek. Doświadczamy obecnie 
jedynego kosmicznego stanu umysłu. Jest to ŻYWY proces, żywy przekaz, który napełnia 
witalną energią i przyspiesza masę materiału, informacji i kategoryzacji, które zawarte są w 
siedmiu tomach  Kronik Historii  Kosmicznej.  Siedem tomów rozumieć można jako nośnik 
mający  za  zadanie  uświadamianie,  zarówno  przyczynę,  jak  i  sam  proces  rozwijania 
wszechświata  manifestacji.  Siedem  tomów  uświadamia  nam  także  proces  ponownego 
uformowania  umysłu  ludzkiego  w  taki  sposób,  że  podróż  powrotna  może  zostać 
przeprowadzona w sposób pełen harmonicznej doskonałości.

Utracony Interwał w Wieczności

Dlaczego  Historia  Kosmiczna  przybrała  formę  siedmiu  kronik?   Gdy  czytamy 
określone  teksty  z  tradycji  sufickiej,  przede  wszystkim  prace  Quadi  Saiida  al.-Qummi, 
spotykamy określone odwołania, zgodnie z którymi liczba siedem odnosi się do „Interwału 
Czasu  Utraconego  w  Wieczności”.  Innymi  słowy,  mamy  do  czynienia  z  pierwotnym 
momentem początkowym, w którym Kosmos stanowi doskonałą sferę, na której pojawia się 
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pęknięcie lub skaza. To pęknięcielub skaza symbolizuje interwał. Interwał ten symbolizuje 
pierwszą manifestację  czasu pochodzącą z wewnątrz  kosmosu w którymnie ma czasu.  W 
kosmosie  wszystko ma  strukturę  absolutnie  gwiaździstą  i  doskonałą  niczym sfer.  Pogląd, 
zgodnie  z  którym  czas  wyłonił  się  z  kosmosu,  zakłada,  że  czas  wyraża  pewien  rodzaj 
aktywności która ze swej natury wiąże się z pewną miarą skonfigurowaną przez liczbę 7. 

[s. 230 – tabela:
Wpisywanie kuli w sześcian 
Ponieważ  najważniejszym źródłem inspiracji  Historii  Kosmicznej  jest  grób Pacal  Votana, 
bardzo ważne jest przypomnienie sobie faktu, że gdy ciało Pacal Votana zostało złożone do 
grobu a następnie odkryte, jadeitowa kula została umieszczona w jego lewej ręce, a jadeitowy 
sześcian  w  jego  prawej  ręce.  Kula  stanowi  absolut  Absolutu.  Sześcian  to  Absolut  sfery 
względnej. W tych dwóch strukturach zawiera się i z nich się wywodzi cała wiedza o Historii 
Kosmicznej. Z Absolutnej względności sześcianu wyodrębnić można sześć ścian oraz siódme 
mistyczne centrum siły. Jest to fundament i ład pierwotnej Historii Kosmicznej. 

Absolut  Historii  Kosmicznej  przypomina  geometrię  sfery  –  nie  ma  tam  żadnych 
rogów, żadnych planów, żadnych aspektów, ani góry, ani dołu, ani poszczególnych stron – 
tylko czysta, absolutna kula. Aspekt względny Historii Kosmicznej wiąże się z kwadraturą 
koła lub wpisywanie kuli w sześcian. Innymi słowy, kula jest formą idealną. Gdy wpisujesz 
kwadrat  w  koło,  uzyskujesz  podstawę  sześcianu.  Gdy  wzbogacasz  kwadrat  o  kolejne 
kwadraty, uzyskujesz sześcian – oto szablon wpisywania kuli w sześcian. 

Przechodzimy zatem od  absolutnego  braku  cech  i  aspetów  typowego  dla  kuli  do 
aspektowości kwadratu i sześcianu, symbolizującego pierwotną strukturę Historii Kosmicznej 
jako potencjalne  szczególne  wydanie  względne.  Jako wydanie  odpowiadające  zamknięciu 
cyklu,  sześcianowanie kuli  daje nam podstawę dla Heptagononu Umysłu,  wyobrażającego 
objawienie sześcianu zawierającego kulę. Właśnie dlatego pierwszy Heptagonon Umysłu z 
Przepowiedni Telektonon stanowi Heptagonon Umysłu Nieba, zawierającego w sobie kulę 
Ziemi – oto przykład wpisywania kuli w sześcian. 

Wiemy  także,  że  Heptagonon  Umysłu  Nieba  w  istocie  poprzedzony  został  przez 
Matrycę  Heptagononu  Umysłu,  która  pojawiła  się  między  9.13.0.0.0  i  10.0.0.0  według 
Długiego Rachunku i  obejmuje siedem generacji  z lat  692-830 n.e. Matryca Heptagononu 
Sześcianu Nieba rozpoczyna się wraz z pierwotną Kroniką Historii Kosmicznej. 

Siedem tomów symbolizuje Heptagonon Umysłu lub też sześcian, w ramach którego 
każdy tom prowadzi do siedmiu. Siedem to sześcian implodujący do wewnątrz, wyrażający i 
załamujący  sześć  stron  sześcianu.  W  ramach  tej  kroniki  sześcianu  funkcjonuje  narracja 
psychomityczna korespondująca z liczbą siedem, opisująca kwadrat wokół koła i kończąca 
cykl.]

Kiedy  wykraczamy  poza  kosmiczny  korzeń  czasu,  wkraczamy  w  „Interwał 
Utraconego  Czasu  w  Wieczności”.  Ten  „Utracony  Interwał  Czasu”  koresponduje  ze 
stosunkiem 4:7::7:13. 4 stanowi korzeń, 7 – łodygę, a 13 – owoc. Oto pierwotny stosunek i 
kosmologia Prawa Czasu. Ostatnio pewien kalifornijski fizyk oszacował wiek Wszechświata 
na 13,7 miliarda lat.  13 to  wiek Kosmosu w tym momencie;7 czyni  możliwym 13.  Jako 
całościowa liczba, 13 uchwytuje całkowity fraktal czasu (elastyczność fraktali rekompensuje 
brak  złożoności  fraktali).  13:7  to  podstawowy fraktal  137,  matematyczna liczba  pierwsza 
która koresponduje z rodzajem 137, Czerwoną Rezonującą Ziemią, znakiem mistycznego Ah 
Vuc Ti Kab, Pana Centrum Ziemi. 

Gdy  spojrzymy  na  „Interwał  Utraconego  Czasu  Wieczności”  i  na  moc  liczby  7, 
dostrzeżemy, że w Wieczności wydarzyło się coś, co powtarza się w postaci jakiejkolwiek 
postaci  Piekła.  4  jest  czynnikiem  pierwotnym.  Czwórka  reprezentuje  czynnik  piekielny, 
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trzynastka  reprezentuje  natomiast  czynnik  odkupienia.  Siedem  Niebios  wyraża  „Interwał 
Czasu  utraconego  w  Wieczności”,  który  staje  się  Cyklem  Proroctwa.  Jest  to  siedem  lat 
proroctwa (1993-2000), które prowadzą nas z powrotem do czwórki – którą są cztery lata mąk 
piekielnych  (2000-2004).  Później  następuje  siedem  lat  Misterium  Kamienia  (2004-11), 
prowadzące ludzkość do roku 2013 – ostatecznego odkupienia. 

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, mamy do czynienia ze sferą tego co względne i ze 
sferą  tego  co  Absolutne.  W ramach  Heptagononu  Umysłu  sześć  stron  sześcianu  wyraża 
siódmą  jakość,  którą  jest  punkt  implozyjny  znajdujący  się  w  samym centrum sześcianu. 
Liczba  siedem  wyraża  pierwotną  funkcję  siedmiokrotną  –  siedmiokrotne  znaczenie, 
powiązane z liczbą 7. 7 to czołowa liczba stworzenia. Wszystko co dąży ku doskonałości 
wiedzione  jest  potęgą  liczby 7.  Centrum sześcianu  utrzymuje  integralność  całej  struktury 
sześcianu  –  ciągnie  i  pcha  wszystkie  ściany  w  równym  stopniu  i  pozostaje  od  nich  w 
identycznej odległości. Siódemka nadaje sześcianowi siłę utrzymywania integralności form; 
jest centrum mocy wewnątrz sześcianu. Program struktury Historii Kosmicznej mieści się w 
formie sześcianu, który ma ten sam porządek i moc co pierwotny parton sześcienny i moc 
Heptagonu Umysłu.  

[s. 231 - Jest to siedem lat proroctwa (1993-2000), które prowadzą nas z powrotem do 
czwórki – którą są cztery lata mąk piekielnych (2000-2004). Później następuje siedem lat 
Misterium  Kamienia  (2004-11),  prowadzące  ludzkość  do  roku  2013  –  ostatecznego 
odkupienia.]

Ponieważ  żyjemy we  Wszechświecie  hoograficznym,  Historia  Kosmiczna  stanowi 
odbicie  siedmiu  stadiów  stworzenia  boskiego.  Istnieje  nieskończona  liczba  permutacji 
matematycznych w wiecznie zmieniającej się kompozycji życia. Gdy myślimy o liczbie 7, 
musimy myśleć także że siedem, w pewnym sensie, stanowi Absolut, z kolei w innym sensie 
wyraża czynnik który określa która ma to, co moglibyśmy określić jako promień siedmiu.  7 
jest w centrum jedności i w centrum 13. Promień siedmiu rozciąga się do jedności z jednej 
strony, a do liczby 13 z drugiej. Zakres tego promienia siedmiu staje się podstawą Kosmosu 
rozumianego jako aktywność lub też seria działań pozostających w relacji synchronicznej ze 
sobą  nawzajem.  Suma  tych  relacji  synchronicznych  konstytuuje  całokształt  „Kosmosu 
postrzegalnego” (Zob. model SUM w Rozdziale 9).

Istnieje Kosmos dostrzegalny i Kosmos niedostrzegalny. Kosmos niedostrzegalny jest 
tą samą nienarodzoną sferą ostateczną o której mówi się w naukach Dzogczen. W kosmologii 
Ibn al Arabiego Kosmos niedostrzegalny znany jest jako czarna sfera satynowa, która nie ma 
żadnych cech szczególnych czy wyróżników. Kosmos dostrzegalny (względny) znajduje swój 
wyraz w postaci liczby 7. Potęga promienia siedmiu zawiera w sobie wszystkie tajemnice 
między  jednością  i  siedmioma  oraz  między  siedmioma  a  trzynastoma.  Na  przykład  w 
kosmologii Ibn al Arabiego opartej na odkryciu stworzenia dokonującego się w 28 stadiach po 
czarnej  sferze  satynowej  następuje  sfera  gwiazd  stałych  obejmująca  28  (4*7)  rezydencji 
lunarnych.  Tworzy  ona  okrąg,  który  staje  się  kołem.  Koło  to  staje  się  następnie  kulą. 
Wszystko co istnieje zawiera się w doskonałości tego okręgu i pierwotnym opisaniu kwadratu 
na  kole.  W  ramach  pierwotnego  opisania  kwadratu  na  kole  odnaleźć  można  elementy 
konstytutywne Historii Kosmicznej. 

Sporządzamy ten  opis,  możemy zatem objąć  ogrom procesu  Historii  Kosmicznej, 
który stanowi najdoskonalszą sakralną nić przeciągniętą przez planetarne pole dzisiejszego 
umysłu i noosfery. Dzieje się tak, ponieważ Historia Kosmiczna kontynuuje linię  Koranu, 
Starego i Nowego Testamentu, Upaniszad, Popol Vuh, Bhagavad-Gity  i  wszystkich innych 
nauk  sakralnych  i  wizji  sakralnych  objawionych  na  przestrzeni  historii.  Te  święte  teksty 
stanowią paciorki na nici ewoluującej świadomości. 
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[s. 232 – schemat – Utracony Interwał rzeczywistości

PRIMAL – Pierwotny
UNIVERSE – Wszechświat
COSMIC – Kosmiczny
MIND=SPACE – Umysł=Przestrzeń

Rzeczywistość Promienia Siedmiu jest Rzeczywistością Trzynastu
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91=13*7
13:20 ~[20=13+7]

Gdy rzeczywiście przyjmiemy świadomość Historii Kosmicznej, wówczas staniemy 
się  niczym monitory internetowe wyświetlające  pewien film wideo, który pojawia  się  na 
wyższych wymiarach i zstępuje w dół by zostać nam przekazanym. Utrzymywanie tego stanu 
świadomości jest wszech-ważne, zatem ponowne uformowanie umysłu ludzkiego może w nas 
pojawić się w nowym świetle. Jako że natura wiedzy ma charakter nieskończenie rozległy, nie 
możemy nawet zacząć podejmować każdego z jej aspektów. Możemy jednak rzucić światło 
Historii Kosmicznej na znaczną ilość wiedzy. Dzięki temu wszystkie aspekty wiedzy, które 
nie zostały opisane mogą czerpać światło z wiedzy je otaczającej.      

Kroniki  Historii  Kosmicznej  oraz  „Interwał  Utraconego  Czasu  Wieczności” 
przedstawiają oczyszczoną wizję systemów wiedzy, bycia, poznania i czynienia dotyczącą tej 
Ziemi  która  sprawia,  że  wszystkie  systemy  wiedzy  stają  się  wzajemnie  skorelowane  i 
współgrają  z  nieprawdopodobnym  ładem  rdzeniowym  rzeczywistości,  który  został 
wprowadzony.  Sam  kosmos  został  wprowadzony  za  pośrednictwem  mocy  siedmiu  z 
Wieczności  ku  tej  manifestacji.  Możesz  zaobserwować,  w jaki  sposób manifestacja  ta  w 
całości  stanowi  funkcję  mocy  siedmiu,  dzięki  której  możesz  umieścić  ją  tam,  skąd  się 
wywodzi.  Uświadomienie  sobie  tego,  co  przedtem pozostawało  w sferze  nieświadomości 
poprzez potęgę siedmiu jest kluczowe. Oto znaczenie doskonałości duszy ludzkiej. 

Siedem stadiów Udoskonalania Duszy Ludzkiej 

1. Udoskonalenie percepcji Nieba czyli Zaświatów
2. Udoskonalenie percepcji znaczenia Ziemi
3. Udoskonalenie percepcji znaczenia światła i wizji
4. Udoskonalenie znaczenia ciemności i śnienia
5. Udoskonalenie znaczenia ładów czasu
6. Udoskonalenie znaczenia oświecenia i iluminacji
7. Udoskonalenie znaczenia samodoskonalącej się duszy

[s. 233 - Gdy rzeczywiście przyjmiemy świadomość Historii Kosmicznej, wówczas staniemy 
się  niczym  monitory  internetowe  pewnego  filmu  wideo,  który  pojawia  się  na  wyższych 
wymiarach i zstępuje w dół by zostać nam przekazanym.]

Znaczenie kronik

Mamy do czynienia z wydaniem Kosmicznej Historii odpowiadającym momentowi 
Zamknięcia  Cyklu,  albo  też  z  Kronikami  Historii  Kosmicznej,  które  są  przenoszone  i 
przekazywane w sposób specyficzny dla obecnego momentu w czasie.  Jeśli  sięgniemy po 
słownik  i  spojrzymy pod  hasło  „kronika”  będziemy mogli  przeczytać:  „Kronika  stanowi 
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narrację wydarzeń w sekwencji, zazwyczaj bez komentarza.” Na zasadzie: „W roku 973 król 
Jan walczył w bitwie o Północną Umbrię”, a później „w roku 974 król Jan zrobił to”, potem 
„w roku 975 król Jan zrobił tamto” itp.

Według  Historii  Kosmicznej  za  poza  powyżej  przedstawioną  definicją  istnieje  w 
większym  stopniu  imaginacyjne  znaczenie  słowa  „kronika”,  oznaczające  pewną  narrację 
dotyczącą  wydarzeń  powiązanych  ze  sobą  wzajemnie  w  sposób  synchroniczny.  Na 
najczystszym poziomie,  pierwotna Historia Kosmiczna stanowi narrację rozwijającą się w 
następujący sposób:  jeden,  dwa,  trzy,  cztery,  pięć,  sześć,  siedem.  Innymi  słowy,  Interwał 
Utraconego  Czasu  Wieczności  (lub  psychomityczne  wydarzenie,  które  się  dokonało)  jest 
opowiadany na najwyższym poziomie i może zostać zrozumiany w postaci ciągu od jednego 
do siedmiu – ma to swoje odbicie zarówno w Koranie jak i w Biblii. W tych pismach liczby 
od jednego do siedmiu zostają podparte od pierwszego dnia stworzenia światła – co prowadzi 
do szóstego stadium stworzenia człowieka, a potem do siódmego stadium, w którym Bóg 
zasiada na tronie. Tron stanowi centrum sześcianu stworzenia. 

W  kosmologii  pierwotnej,  która  jest  pierwotną  kroniką  Historii  Kosmicznej,  jest 
bardzo  wiele  do  zrozumienia.  Sześć  „dni”  tworzy wszystkie  różne  komponenty-elementy 
„postrzegalnego  kosmosu”.  Ale  siódmego  dnia  Twórcza  Jaźń  daje  początek  tronowi  jako 
pozycji lub miejscu gdzie liczba 7, z punktu widzenia której całokształt stworzenia może być 
postrzegany, podsumowywany, wypromieniowany i tłumaczony. Wraz z rozwinięciem liczby 
siedem dostrzegamy jej rozpad na fraktale których jest 49 (7 x 7). Fraktale nadal fraktalizują 
się, ostatecznie tworząc pełną konstrukcję postrzegalnego kosmosu. 

Jeśli weźmiemy siódemkę i dodamy do siebie każdą jednostkę (1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 
7 = 28), suma wszystkich jednostek wyniesie 28, która to liczba oznacza cykl związany z 
fazami Księżyca. Jest to przyczyna mocy cyklu 28-dniowego, który stanowi sumę siedmiu 
takanów, gdy każda  jednostka  stanowi  liczbę jednostek odpowiadających tej  liczbie.  Tym 
samym liczba 7 jest równa 28 – liczbie prawdziwie kosmicznej. W tradycji Zen jest siedmiu 
Buddów i 28 patriarchów. W tradycji Lakota jest 28 słupów w tipi, a w tradycji hindustycznej 
jest 28 księżycowych rezydencji. Liczba 28 stanowi pierwotny rachunek kalendarzowy, który 
występuje  w  prehistorycznych  aspektach  tradycji  Chin,  Indii,  Arabii  itp.  Dzieje  się  tak, 
ponieważ 28 stanowi wielokrotność liczby 7.  Gdy uczniowie Milarepy zapytali  go w jak 
wielu  wielkich  jaskiniach  medytował,  on  odpowiedział  „28”.  W  tradycji  judaistycznej 
występuje święte koło składające się z 28 jednostek z kołem 13 Księżyców. (Zob. Magic of  
the Ordinary Gershona Winklera). 

28 stanowi zatem samooświeconą moc siedmiu. Jeśli weźmiesz liczbę 13 i zsumujesz 
ją, jej części-komponenty utworzą liczbę 91 (13x7). 91 to dokładnie ćwierć 364 lub jedna 
część roku, stanowiącego 28 x 13. Są to opisy Kronik Historii Kosmicznej na poziomie czysto 
numerycznym   lub  zstąpienie  Historii  Kosmicznej  z  poziomu  Absolutnegona  poziom 
pierwszego stadium siedmiu dni stworzenia. 

Gdy  siedem  znajduje  się  w  swojej  maksymalnej  postaci  trzynastu  (4:7::7:13), 
wówczas staje się 91, czyli jedną czwartą 364-dniowego roku. Ta ćwierć (4) stanowi potęgę 
formy. W formule 4:7::7:13 potęga formy (4) czyni z 7 liczbę 28. Później zaś 7 x 13 = 91, a  
91 x 4 = 364. Demonstrujemy w ten sposób, że Kalendarz Trzynastu Księżyców stanowi 
czystą  funkcję  Historii  Kosmicznej;  jest  numerologiczną  pełnią  Historii  Kosmicznej  na 
poziomie czystych liczb.  Liczba stanowi wyższa formę języka. Język, jak wiemy,  stanowi 
niższą formę liczby. Liczba istnieje niezależnie od czasu i przestrzeni i jest źródłem proporcji 
dla czasu i przestrzeni. Gdyby nie istniały liczby, czas i przestrzeń nie mogłyby przejawiać się 
w  różnorodnych  formach.  Liczby  reprezentują  sobą  całkiem  odmienny  wymiar 
rzeczywistości. Gdy mówimy o liczbach na tym poziomie, mamy na myśli w najwyższym 
stopniu  wydestylowane   i  rozrzedzone  esencje  archetypowe.  Wszystkie  manifestacje  i 
personifikacje form i struktur archetypowych można ostatecznie sprowadzić do liczb. 
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Same  liczby  w  swej  ostatecznej  postaci  posiadają  jedynie  skończony  zestaw 
rezonansów.  Liczba  ta  jest  równa  20.  10  to  jedynie  połowa  jej  potencjalnej  totalności  i 
realności. Właśnie dlatego obecny ład światowy, zakorzeniony w systemie dziesiętnym, jest 
tak nieadekwatny. 10 to jedynie połowa stawki. 20 to totalność, „pełna stawka”. Majańskim 
słowem służącym na określenie liczby 20 jest  Kal  (totalność), ponieważ 20 jest pierwotnie 
reprezentowane poprzez potencjał zerowy, będący źródłem mocy rozwoju od 19 do kolejnego 
rejestru wymiarowego, którym jest 20. Poprzez 20 przechodzisz na kolejny, wyższy rejestr 
wymiarowy. U korzeni jest tu tylko 20 liczb – wszystkie pozostałe liczby stworzone są z 
części składowych, którymi są tych 20 szczególnych liczb. 

W dwudziestkowym systemie liczbowym każdy zapis każdej liczby zawsze sprowadza 
się do jednej z 20 pierwotnych liczb (albo forma zero z podstawową jednostką przed nim, 
albo jakąkolwiek z innych liczb). Na przykład  siedem zawsze przypomina samą siebie i jest 
rozróżniana za sprawą systemu notacji: tym samym 27 to 1.7 (1 x 20 + 7) a 47 to 2.7 (2 x 20 + 
7), itd. 

[s. 235 - Liczba stanowi wyższa formę języka. Język, jak wiemy, stanowi niższą formę 
liczby. Liczba istnieje niezależnie od czasu i przestrzeni i jest źródłem proporcji dla czasu i 
przestrzeni. ]

         Bolontiku i utracony interwał

„Utracony Interwał Czasu” można zrozumieć w coraz większym stopniu za sprawą 
kontemplacji  Bolontiku,  przede  wszystkim  pierwszych  siedmiu.  W  kosmologicznym 
rachunku Chilam Balam jest powiedziane, że u świtu stworzenia pojawił się niekończący się 
ciąg trzynastek dodawanych do siódemek. Siódemka reprezentuje tu  interwał  pierwotnego 
rozłamu.  Wieczność  w  ramach  której  dokonał  się  ten  rozłam  mogła  zostać  nazwana 
ponadodczuwalną (nie mogłeś nigdy zobaczyć jej ani dotknąć) Wiecznością wszechświatową, 
która stworzyła potrzebę zrównoważenia.

Za  sprawą  zrównoważenie  powstało  to,  co  w  Nauce  Kosmicznej  określane  jest 
mianem RANG – pierwotnego dźwięku. (Oto kosmologia stworzenia Wszechświata poprzez 
potęgę siódemki – siedem pierścieni „RANG” które wybrzmiało wówczas, gdy pierwsza myśl 
została zakończona, tworząc pierwsz pęknięcie w całkowicie ponadodczuwalnej  strukturze 
eterycznej pierwotnej wieczności). W największym skrócie, rezultatem pierwszej myśli było 
zamanifestowanie się siedmiu pierścieni które wibrowały poprzez próżnię. Gdy te pierścienie 
spotkały się, wytworzył się pewien dysonans, za sprawą którego powstało to, co określamy 
dzisiaj  w Nauce Kosmicznej  jako karpiny i  megakarpiny,  pierwotne subkwantowe cząstki 
protoelektryczne. 

Pierwsze  dwa  kręgi  tworzą  pierwotny  ład  Wszechświata.  Dynamics  of  Time 
wprowadza poziom prymarny i sekundarny (z jednego powstają dwa – oto poziom prymarny). 
Poziom prymarny reprezentowany jest przez liczbę 2 – pomnożony przez dwa daje liczbę 4, 
czyli sekundarne odbicie życia. To co prymarne jest binarne, co oznacza, że może pojawić się 
tylko jako funkcja prawa alternacji, leżącego u podstaw wszechświata prymarnego.Kryształ 
ostatecznie podsumowuje sferę prymarną w jej relacji ze sferą sekundarną. Kryształ stanowi 
ostateczne  zestalenie  lub  ekspresywną  formę  manifestacji  wszechświata  prymarnego. 
Zaangażowanych  jest  tu  wiele  innych  pierwiastków,  które  zostaną  szerzej  opisane  w 
kolejnych tomach,  w tym także natura pierwszej myśli, jej struktura i tak dalej. 20 (7:13) 
reprezentuje binarną sferę prymarną potencjonowaną przez zero, tworząc ciąg wykładniczy – 
20, 400, 8000, 160.000 itd. 

W tej  chwili  jednak zajmujemy się częścią opowieści stworzenia,  w której  dwójka 
zostaje  binarnie  podwojona,  tworząc  czwórkę.  Czwórka  staje  się  wówczas  podstawą 
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złożoności  życia,  podczas  gdy  pierwotna  binarność  pozostaje  stosunkowo  samoistnym, 
samoczynnym  zestawem  procesów  i  form.  W formach  tych  istnieje  proces  pierwotnego 
spalania  plazmy,  który  tworzy masę  gwiezdną.  Masa  gwiezdna  tworzy ciała  planetarne  i 
znajduje swoją kulminację w postaci supernowy. Jest to elementarny samoistny proces, co 
oznacza,  że  jego  trwanie  nie  jest  zależne  od  niczego  poza  własnymi  procesami 
wewnętrznymi. Jednak to co nazywamy życiem, odbicie sekundarne, stanowi złożony proces. 
Właśnie dlatego dokonuje się on w czterech stadiach; ostatecznym stadium jest uformowanie 
człowieka z gliny lub też podrzędnych płynów. Jesteś ostatecznym wytworem tego złożonego 
procesu życiowego. 

Odkrywanie potęgi siódemki

Istnieje czas kosmiczny, ale kosmiczny czas Wieczności jest absolutnym bezczasem. 
Czas  kosmiczny wyróżniany przez  nas  poza  Wiecznością  jest  charakteryzuje  się  poprzez 
liczbę 13, która może istnieć tylko dlatego, że siódemka znajduje się w jej centrum. Po obu 
stronach  centrum  znajdują  się  szóstki;  jest  to  podstawa  dwóch  różnych  sześcianów, 
składających  się  na  trzynastkę.  Są  to  wartości,  których  wbudowaną  własność  stanowi 
samodefiniowalność. Te samodefiniujące się wartości siedmiu i trzynastu powstają podczas 
świtu stworzenia.  Wszystko to jest przejaw aktu Boga, Najwyższego, Boskiego Twórcy w 
procesie  formułowania  pierwszej  myśli,  który  to  proces  zajmował  niezliczone  eony.  Raz 
sformulowana myśl spowodowała pęknięcie w ramach którego proces ten reprezentowany 
jest  przez  liczbę  siedem.  Bardzo ważne,  by zwrócić  uwagę  na  te  kwestie  gdy usiłujemy 
odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego nazywamy ten tekst Kronikami Historii Kosmicznej?”.

Siódemka stanowi kronikę,  28 stanowi kronikę,  91 stanowi kronikę  i  364 stanowi 
kronikę, co oznacza, że każdy dzień roku to część kroniki. Wówczas cykl 260-dniowy nadaje 
dalsze  znaczenie  temu,  co  stanowi  wydarzenie  dnia.  Na  przykład  dziś  jest  13  dzień 
Samoistniego Księżyca i zarazem 97 dzień tego 364-dniowego cyklu i 97 punkt w kronice 
tego roku. Treścią tej kroniki dla tego roku jest Biały Pies Elektryczny. Oto poziom względnie 
absolutny Historii Kosmicznej. 

Ta kwestia podkreśla znaczenie i wagę Kalendarza Trzynastu Księżyców/28 dniowego 
w  procesie  manifestacji  i  ekspresji  odkrywania  mocy  siódemki.  Oznacza  to,  że  Kroniki  
Historii  Kosmicznej  rozumiane  jako  ponowne  uformowanie  ludzkiego  umysłu  i 
przeformułowanie  rachuby  kalendarzowej  zgodnie  z  sekwencją  trzynastoksiężycową/28-
dniową  jest  organizowane  przez  moc  liczby  7.  Tak  właśnie  było  zanim wmieszał  się  tu 
babliloński spisek. 

Zatem same 1-7 stanowią pierwotną kronikę, która odpowiada procesowi opisywania 
sześcianu na kuli (znanego również jako Heptagonon Umysłu lub opisywanie kwadratu na 
kole).  Opisywanie  kwadratu  na  kole  jest  tym,  co  zazwyczaj  określa  się  jako kosmologia 
siódemki  i  historyczna  kronika  dziejów  duszy  (mająca  swój  rezultat  w  postaci  siedmiu 
tomów). Zgodnie z tradycyjnym punktem widzenia, każdy tom stanowi kronikę prezentującą 
wydarzenia niezwykłe –  punkt w kronice pierwotnej liczby siedem. Treść każdego z tych 
trzech tomów stanowi zatem dyskretne wypełnienie lub odkrycie tej pierwotnej liczby, z którą 
jest powiązana. 

Poprzez  samą  strukturę  Kronik  Historii  Kosmicznej  umysł  ludzki  jest  formowany 
ponownie poprzez przywracanie mu pierwotnej mocy siódemki, która przywraca pierwotnych 
siedem dni  stworzenia  pierwotnej  mocy siedmiu jako „Interwałowi Czasu Utraconego w 
Wieczności” (jest  to zabranie fragmentu puzzli  i  odłożenie go na miejsce,  do dużej  sfery 
Kosmosu doskonałego – Absolutu). Fragment ten zostaje umieszczony na miejscu w sposób 
tak  precyzyjny,  że  nikt  nigdy nie  domyśliłby się,  iż  dokonało  się  tu  kiedykolwiek jakies 
pęknięcie. W taki sposób przywrócony zostaje Kosmos. 
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[s. 237 – schemat

T(E) = SZTUKA

Siedem Wartości Mocy Siódemki

4:7::7:13 podstawowa formuła Mocy Siódemki

4 7 13 28 52 91 364

13:20  (=7+13) Uniwersalna częstotliwość synchronizacji 
20 = binarna podstawa wykładnicza – 20, 400, 8000, 160.000, 3.200.000 itd.

1-2-3-(-4-)-5-6-7 = 1-2-3-4-5-6-(-7-)-8-9-10-11-12-13
1+2+3+4+5+6+7 = 28 (4 x 7) 28 dni cyklu księżycowego

52  (4x13)  52  siedmiodniowe  tygodnie  na  orbitę  (trzynastoksiężycowy  cykl 
dwudziestoośmiodniowy))

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91 (7x13) = 13 tygodni ¼ orbity

364=4x7x13 lub 13x28x7 liczba dni na orbicie plus 1 = 365 = 1 dzień NET  x 52 
orbity = 73 obroty 260 dni = jeden dień NET

7  lat  NET  =  364  orbity,  fraktale  dni  w  jednym  cyklu 
trzynastoksiężycowym/dwudziestoośmiodniowym. 

Sztandar Wiphala Aymaru
Moc Siódemki.]

[s. 238 – Niebo Kryształowego Węża i Ziemia Martwa poprzez Życie i Narodziny 
Kosmiczne; Koło obraca się, Sześcian zostaje zrozumiany, Historia Kosmiczna powraca.

Wyłaniający się z Ziemi i zrzucający skórę, wąż jest symbolem zarówno objawienia, 
jak  i  wiecznego  odnowienia.  Pogardzany  jedynie  przez  człowieka  –  istotę  upadłą,  która 
zwątpiła w Hisorię Kosmiczną. 

Człowiek  pierwotny  –  Człowiek  –  (Tajemnica)  Wąż  (Rozum)  –  Kryształ  – 
Dopełnienie Cyklu

Między Tajemnicą a Rozumem,  Dwa stają się jednością tylko po to, by pokazać Cykl 
Czasu w centrum Ziemi. Nie naśladuj tego, co widzisz – twórz to, czego nie widzisz. 

Historia  Kosmiczna  nie  jest  opowieścią,  lecz  weryfikacją  tego,  co  Absolutne  we 
Wszechrzeczy. Wąż gryzie swój własny ogon, dzieki człowiek może dostrzec wszystko w 
krysztale i tym samym zakończyć cykl. ]

[s. 239 – tabela

1. Liczba jeden odpowiada oryginalnemu człowiekowi – duszy pierwotnej, 
stanowiącej  odbicie  woli  Boga.  Symbolizuje  Absolut  pozostający  poza 
kołem, stanowiącym konstrukt względny.

2. Liczba  dwa  odpowiada  rozumowi  –  pierwotnej  dualności.  Rozum  jest 
mocą, za sprawą której można powiedzieć „tu jest to, a tam jest tamto”. 
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Pierwotna  polarność  lub  dualizm  pierwotny  stanowi  podstawę  rozumu. 
Daje  początek  ruchowi  Absolutu  w  kierunku  sfery tego  co  względne  i 
umieszcza nas we wnętrzu koła.  

3.  Liczba  trzy  powiązana  jest  z  pierwotnym  misterium  sześcianu,  który 
manifestuje  się  jako  proces  geometryczny,  ustanawiający  porządki  i 
misteria  Wszechświata.  Na  rycinie  misterium  przeciwstawiane  jest 
rozumowi, a wraz z praczłowiekiem u szczytu powstaje trójkąt.

4. Liczba  cztery powiązana jest  z  wężem,  który stanowi centrum matrycy 
pomiędzy  rozumem  i  misterium.  Wąż  reprezentuje  objawienie  i 
regenerację. Wąż przypomina nam o Ziemi, reprezentowanej przez kamień 
i  kryształ.  Cykl  trwa  –  wąż  zrzuca  skórę  i  regeneruje  się.  Objawienie 
regeneracji stanowi podstawę świadomości. Tym samym wąż łączony jest 
z wyłonieniem się świadomości jako czynnika, który łączy praczłowieka, 
rozum, misterium i świadomość. To dopełnia górny trójkąt. 

5. Liczba 5 odpowiada kryształowi,  który ustanawia  zasadę Ziemi.  Jest  to 
punkt grawitacji, który zaczyna ustanawiać niższy trójkąt. To właśnie za 
jego sprawą możliwy jest „Upadek”.

6. Liczba  6  odpowiada  człowiekowi  upadłemu,  który  stanowi  odbicie 
człowieka  oryginalnego  istniejącego  w ramach  Absolutu  poza  kręgiem. 
Człowiek upadły znajduje się wewnątrz kręgu. To właśnie poprzez węża 
człowiek  upadły  zostaje  odkupiony  i  uzyskuje  świadomość,  potem 
uzyskuje wiedzę na temat kryształu – szóstka musi powrócić do czwórki, a 
następnie do piątki.

7. Liczba  siedem  odpowiada  świadomości  przeniesionej  do  kryształu.  Z 
kryształu świadomość przenosi się do momentu, który stanowi antypody 
człowieka oryginalnego – wtedy cykl zamyka się. Krąg staje się świadomy 
tak  jak  noosfera.  „Świadomość”  węża  dopełnia  cykl.  Wąż  gryzie  swój 
ogon i zostaje uzdrowiony. To dopełnia psychomitycznej narracji liczby 7. 
Siedem  różnych  punktów  wyraża  różne  aspekty  skupienia  medytacji 
mające na celu przywrócenie sensu integracji kosmicznej. 

Powyższa  reprezentacja  kronik liczb  pierwotnych od 1 do 7 przedstawia  ewolucję 
duszy  aż  do  jej  obecnego  stadium.  Jest  to  proces  ewolucji  duszy  przebiegający  od 
pierwotnego odbicia woli  Boga aż do ustanowienia rozumu, stanowiącego moc dualności. 
Kolejne  stadium  to  stworzenie  misterium,  które  następnie  przechodzi  do  węża 
symbolizującego świadomość,  który tworzy następnie  punkt  grawitacyjny mający na  celu 
ugruntowanie samej siebie, a stąd też człowieka, czyli istoty upadłej. Odpowiada to liczbie 6, 
symbolizującą  transcendencję  w  przypadku  Siedmiu  Wielkich  Arkanów  Prawa  Czasu. 
„Upadek”  tradycji  duchowych  wymieniany  jest  w  Tomie  VI  Kronik  Historii  Kosmicznej  
zatytułowanym  Księga  Transcendencji,  stanowiącym  ilustrację  człowieka  upadłego 
pamiętającego  odbicie  pierwotnego  słowa  Boga,  a  następnie  uswiadamiającego  sobie,  że 
kryształ  stanowi  w  swej  istocie  żyjący  punkt,  który  ponownie  ustanawia  noosferę  jako 
domenę świadomą, aby cykl mógł się dopełnić.]     

Kroniki  Historii  Kosmicznej  stanowią  moc  liczby  siedem,  która  leży  u  podstaw 
narracji stworzenia kosmicznego i stworzenia pola kosmicznego jako funkcji różnych stadiów 
ewolucji  czasu.  Liczba  siedem funkcjonuje  także  jako narracja  dotycząca  ewolucji  duszy 
ludzkiej. Widzimy, że dusza ma różne jakości i funkcje – jest w materii, jest w zwierzętach, 
jest w człowieku i tworzy całą totalność rzeczywistości. Tym samym siedem tomów Kronik 
Historii Kosmicznej  stanowi coś, co moglibyśmy nazwać „narracją kosmiczną” lub narracją 
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mocy  kosmicznej  konstytuującą  liczbę  siedem.  Otwarcie  tych  sił  kosmicznych  tworzy 
ewolucję duszy ludzkiej, która w całości stanowi odbicie pierwotnej mocy siódemki. 

Siedem stadiów Ewolucji Świadomości we Wszechświecie Moralnym

1. Absolutna świadomość oceaniczna
2. Narodziny  ego  (dają  początek  narodzinom  nieświadomości  i  świadomości 

zredukowanej)
3. Świadomość przebudzenia moralnego
4. Świadomość wyzwolona
5. Uniwersalna świadomość współczująca – noosferyczna
6. Świadomość starego mądrego czarodzieja (do tego stopnia transcendentna wobec 

samej siebie, że wygląda normalnie)
7. Świadomość oceaniczna (powrót do źródła galaktycznego)

         Gdy docieramy do siódemki, która jest sześcianem albo też opisaniem sześcianu na 
duszy lub kwadraturą koła, tworzy się doskonałość duszy ludzkiej. Gdy dusza ludzka osiąga 
doskonałość, dzieje się tak, ponieważ szablon ponownego uformowania umysłu ludzkiego i 
wiedzy  jako  czystego  odbicia  pierwotnej  kroniki  siódemki.  Wraz  z  włączaniem  umysłu 
ludzkiego  w  opisywany  proces  ponownego  sformułowania,  umysł  ewoluuje  ku  stadium 
czysto  czwartowymiarowego  funkcjonowania  i  poznania  które  uwalnia  je  ku  pełnemu 
urzeczywistnieniu jego pierwotnego źródła lub pierwotnej mocy.

Wzmocnienie mocy siódemki jest tym, co wspiera i wspomaga wznoszenie umysłu 
ludzkiego ku noosferze w taki sposób, że sama noosfera staje się ponownym uformowaniem 
umysłu ludzkiego. Gdy za sprawą liczby 7 następuje przywrócenie mocy umysłowi, umysł 
osiąga świadomość noosferyczną. Owo planetarne pole mentalne poznania stanowi odbicie 
pełnej  złożoności  Historii  Kosmicznej,  oznaczającej  Historię  Kosmiczną  w  postaci 
wszystkich  jej  części  składowych  –  różnego  rodzaju  zmiennych  i  kategorii  poznania 
pozostających w relacji ze wszystkimi aspektami Wszechświata, zarówno zjawiskowego, jak i 
imaginacyjnego. Wszystkie te części składowe reprezentują sobą zdolności poznania zawarte 
w noosferze. Wszystkie aspekty Historii Kosmicznej są opisami zdolności poznawczych. 

Gdy  następuje  ponowne  uformowanie  umysłu  ludzkiego,  zgodnie  z  Historią 
Kosmiczną jego forma ewolucyjna staje się noosferą. Na tym etapie staje się oczywiste, że 
struktura  Historii  Kosmicznej  w ramach noosfery przypomina mistrzowski  szablon liczby 
siedem. Ten noosferyczny szablon mistrzowski wyraża sferę Ziemi i jej świadomość, tworzy 
także  pewien  czynnik  rezonacyjny  czy  też  moc  rezonacyjną,  reorganizującą  czy  też 
zmieniającą formułę noosferycznej świadomości Ziemi za sprawą mocy siódemki powiązaną 
z pierwotnymi wysłannikami koordynującymi Galaktyki.

Kroniki Historii Kosmicznej przyzywają Świadomość Galaktyczną

Powiązanie to przynosi umysł galaktyczny lub świadomość galaktyczną, która wsącza 
się  we  wszystkie  różnorodne  cząstki  umysłu  ludzkiego,  jakie  poruszają  się  w  celu 
dostosowania  się  do  noosfery.  Każda  cząstka  umysłu  ludzkiego  otrzymuje  tam  umysł  i 
świadomość oraz partycypuje w nich w sposób przypominający oddychanie powietrzem. Gdy 
świadomość umysłu galaktycznego stanie się częścią psychicznej konstrukcji ludzkiej, zostaje 
skoordynowana  z  Hunab  Ku,  centralą  galaktyczną  stanowiącą  projekcję  oryginalnej 
pierwotnej całości kosmicznej. 

W  tym  momencie  całokształt  pola  świadomości  i  całokształt  wysiłków  życia  są 
poddawane  absolutnej,  całkowitej  i  nieodwołalnej  transformacji  w  coś  tak  twórczego  i 
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pięknego,  że jest  to  wręcz niewyobrażalne z naszego dawnego punktu widzenia.  Badanie 
Kronik  Historii  Kosmicznej  stanowi  pierwszy  krok  ku  wyobrażeniu  sobie  mechanizmu  i 
struktury  tego,  w  jaki  sposób  przebiega  przemiana  całego  umysłu  ludzkiego  i  podstawy 
wiedzy ludzkiej. Widzimy wówczas że natura i formacja kontekstu oraz sam kontekst Kronik  
Historii Kosmicznej  są w swoich różnorodnych aspektach zestawiane ze sobą nawzajem na 
kartach wszystkich siedmiu tomów, w istocie reprezentując sobą mistrzowski akt odsłaniania 
wiedzy oryginalnych kronik, która jest mocą siedmiu pierwotnych liczb. 

[s. 241 - W tym momencie całokształt pola świadomości i całokształt wysiłków życia 
są  poddawane absolutnej,  całkowitej  i  nieodwołalnej  transformacji  w coś tak twórczego i 
pięknego, że jest to wręcz niewyobrażalne z naszego dawnego punktu widzenia.]

Wraz z początkiem stworzenia każda z siedmiu pierwotnych liczb zaczęła emanować 
niewyobrażalnie piorunującą potęgą.  Liczby istnieją jako oddzielny generatywny porządek 
rzeczywistości,  podzestaw  rzeczywistości  umysłu.  Tym  samym  liczby  pierwotne 
przypominały  przerażające,  niemalże  katastroficzne  moce  wibracyjne  –  każda  z  nich 
przejmowała rezonans poprzedniej aż do momentu gdy osiągnięta została tajemnica liczby 7. 
Rezonans  siódemki  ma  charakter  kataklizmowy,  rozsadzający  doskonałość  Kosmosu  i 
odwołujący  się  do  podprogowego  planu  fizycznego,  aby  powstrzymał  on  jego  potężne 
brzmienie. Jako że siódmy ton zawiera w sobie wszystkie poprzednie liczby we wszystkich 
wymiarach,  uwalnia  on  wszystkie  wibracje  mające  na  celu  podsumowanie  pierwotnej 
siódemki. Można to sobie wyobrazić jako pewien proces stałego rozszerzania się, w ramach 
którego prądy, fale i współtworzą złożoność rzeczywistości takiej, jaką dziś znamy. 

Tylko  za  sprawą badania  Kronik  Historii  Kosmicznej  możesz  zacząć  rezonować  z 
oryginalną  kroniką  i  mocą  liczby  siedem.  Cały  system  Kronik  Historii  Kosmicznej  musi 
zostać zrozumiany.  Kroniki Historii Kosmicznej  przypominają jedno zdanie składające się z 
siedmiu słów, przy czym każde z tych siedmiu słów stanowi liczbę rozwarstwiającą się na 
różne  podtematy  i  tematy  synchroniczne.  Te  tematy  synchroniczne  mogą  zostać 
przedstawione jako swoista mapa, zgodnie z mocą siódemki w całej pełni jej treści i struktury, 
które same w sobie zawierają już rezonującą moc informacyjną. Za sprawą tej informacyjnej 
mocy rezonacyjnej umysł zmienia swą  formułę.

Rezonacyjna  moc informacyjna umysłu  stanowi  sumę struktury matematycznej,  na 
mocy której określona treść przyporządkowywana jest do określonego tomu. Oto „składnik 
psychoaktywny”  Historii  Kosmicznej  pracujący  nad  umysłem,  i  w  tym  samym  czasie 
tworzący  sprzężenie  zwrotne  z  samą  noosferą.  W  tym  kontekście  noosfera  może  być 
rozumiana  jako  całokształt  kondensacyjnych  struktur  poznania  konstytuujących  pełnię 
Historii Kosmicznej w jej stadium potencjalnym. Gdy twój umysł zostaje zreorganizowany i 
ponownie  uformowany  przez  Historię  Kosmiczną,  jego  rezonans  wibracyjny  dociera  do 
różnych kondensatorów obecnych w noosferze,  którymi  są wzmocnieni  wysłannicy mocy 
współdziałający z różnego rodzaju cząstkami umysłu ludzkiego na rzecz stworzenia coraz 
znaczniejszej i znaczniejszej postaci poruszenia psychoaktywnego. Czym bardziej twój umysł 
staje  się  przesycony formacyjną,  rezonującą  mocą Historii  Kosmicznej,  w tym większym 
stopniu staje się odbiciem pierwotnej kroniki siedmiu.

[s. 242 - Czym bardziej twój umysł staje się przesycony formacyjną, rezonującą mocą 
Historii Kosmicznej, w tym większym stopniu staje się odbiciem pierwotnej kroniki siedmiu.]

 
 Wraz  z  nabieraniem  mocy  przez  potencjały  noosferyczne,liczba  siedem  tworzy 

rezonans  który  zostaje  skoordynowany  kosmicznie  w  celu  stworzenia  różnych  strumieni 
świadomości umysłu galaktycznego. Ta świadomość umysłu galaktycznego odbija się echem 
w noosferze, która z kolei odbija się echem w cząstce umysłu ludzkiego celem cudownego 
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wywyższenia umysłu ludzkiego umysłu ludzkiego i duszy ludzkiej.  Ważne byś zrozumiał, że 
Kroniki Historii Kosmicznej  zawierają w sobie taki rodzaj mocy, że kiedy czytasz, badasz i 
przyswajasz treść siedmiu jej tomów, wówczas uświadamiasz sobie, iż w istocie obcujesz ze 
zjawiskową  strukturą  rezonacyjnie  formacyjną,  która  oddziałuje  na  ciebie  ze  wszystkich 
stron. 

Opisujemy potężny i dostojny szablon ładu nadpsychicznego lub ładu odbicia Woli 
Boskiej,  który  został  zawarty  w  pierwszym  człowieku  lub  pierwszym  bycie.  Ów  ład 
nadpsychiczny  jest  obecnie  za  sprawą  Historii  Kosmicznej  rozbudzany  w każdej  z  dusz 
indywidualnych. Proces ten może dokonać się jedynie za sprawą uaktywnienia wysłanników, 
którzy  przekazują  i  odbierają  Historię  Kosmiczną.  Jak  to  już  zostało  powiedziane,  istota 
ludzka może zacząć rozumieć coś nowego jedynie wtedy, gdy nowa wiedza przedstawiana 
jest  mu  przez  innego  człowieka,  uosabiającego  przedstawianą  treść.  Budda  uosabiał 
oświecenie. Chrystus uosabiał miłość i współczucie. Mahomet uosabiał  Koran  jako Słowo 
Boga.  Zamykający  Cykl  i  Czerwona  Królowa  uosabiają  Historię  Kosmiczną  jako 
wszechrezonującą moc liczby siedem. 

Identyfikacja kosmiczna – hierofanta planetarny

“Dostosuj szablon Historii Kosmicznej do umysłu wiecznie obecnego, a pojawi się 
czarownik odziany w gwiezdną skórę liczby, która jest niepokalaną oznaką hierofanty”

Powyższy cytat  oznacza,  że ci,  którzy prezentują  Historię  Kosmiczną są w istocie 
Hierofantami  Planetarnymi:  tymi,  którzy  ujawniają  przed  człowiekiem  planetarnym 
odnowioną moc sacrum. Historia Kosmiczna „dostosowująca szablon do umysłu wiecznie 
obecnego”, stanowi szablon liczby, potęgę liczby siedem powiększoną także do potęgi liczby 
trzynaście. 

[s.  243  -  „Ci,  którzy  zrodzili  Historię  Kosmiczną  muszą  w  stopniu  absolutnym 
identyfikować się z pierwiastkiem kosmicznym za sprawą używania swoich ziemskich ciał w 
charakterze narzędzi”.]

„Które  z  was  jest  obecnie wyrocznią-nakazem  transmigracyjnego  przypomnienia? 
Spójrz  jak  ten  kryształ  ujawnia  odpowiedź”.  Zasada  ta  wypełnia  się  poprzez  Votana,  a 
zrealizowany  potencjał  Czerwonej  Królowej.  Votan  jest  tym,  co  wzmożone,  a  czerwona 
Królowa  jest  potencjałem. Takim sposobem to,  co  wzmożone musi  umożliwić  realizację 
potencjału poprzez przekaz Historii Kosmicznej. Oto przekaz światła i żaru lub przekaz liczby 
siedem. Kryształ jest potencjałem Czerwonej Królowej. 

„Ci, którzy zrodzili Historię Kosmiczną muszą w stopniu absolutnym identyfikować 
się z pierwiastkiem kosmicznym za sprawą używania swoich ziemskich ciał w charakterze 
narzędzi”.  Instrumenty Historii  Kosmicznej są dane i  reprezenują człowieka upadłego,  by 
został  zbawiony.  Za sprawą boskiego objawienia i  za sprawą Historii  Kosmicznej  Votan i 
Czerwona Królowa uosabiają siedmiokrotny wzór Sześcianu Prawa. Votan (znany także jako 
Zamykający Cykl) reprezentuje człowieka upadłego, który ma zostać odkupiony; tym samym 
musi znać cierpienie wszystkich istot. Jest częścią natury swojego życia oraz swojego umysłu, 
duszy i  układu emocjonalnego.  To jedyny sposób,  w jaki  może on osiągnąć  rezonacyjne 
dostrojenie do duszy człowieka planetarnego, który jest ostatecznym człowiekiem upadłym. 
Poprzez  istnienie  Votana  niemożliwe  staje  się  odróżnienie  cierpienia  wszystkich  istot  od 
Absolutu,  obiektu  jego  medytacji  w  samotności,  pozostającego  poza  dualnością  i 
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niedualnością. Z uwagi na jego dostrojenie do ludzkości Votan jako Zamykający Cykl może 
wypełnić rolę zawartą w jego tytule. 

Oto  zasadnicza  moc Hierofanty Planetarnego rozumianego jako Zamykający Cykl, 
tego poprzez którego ujawnia  sacrum  dla planety. Jest to archetypowy zbiornik wszystkich 
szczególnych  ról  zamknięcia  cyklu.  Właśnie  ze  względu  na  to  może  dostroić  się  do 
wszystkich  ludzi,  może  też  przekazywać  to  the  one  who  is  to  be  potentiated,  czyli 
Czerwonej  Królowej.  Czerwona  Królowa  za  sprawą   swojej  pierwotnej  niewinności 
obejmuje cierpienie wszelkich istot. Poprzez przemienioną esencję cierpienia wszystkich istot 
Zamykający Cykl  może przekazywać oświecony strumień świadomości na różne sposoby, 
poprzez różne sytuacje życiowe, wszystkie spośród których wydają się dosyć zwyczajne. Ci 
Dwoje razem stanowią manifestacje węża jako objawienia i regeneracji świadomości, stąd 
wąż inicjuje w mądrość.  

       
[s.  244  -  Poprzez  istnienie  Votana  niemożliwe  staje  się  odróżnienie  cierpienia 

wszystkich  istot  od  Absolutu,  obiektu  jego  medytacji  w  samotności,  pozostającego  poza 
dualnością i niedualnością.] 

Palenque-Nan Chan jest Domem Węża lub Domem Objawienia i Regeneracji. Dwa 
grobowce  wyrażają  objawienie,  a  dwie  żyjące  emanacje  tych  grobowców  wyrażają 
regenerację. Celem Misterium Kamienia jest powrót węża do kamienia albo przywrócenie 
objawienia lub regeneracji kamieniowi, dzięki czemu kamień staje się przebudzoną materią. 
Wtedy przebudzona materia  staje  się ciałem  żyjącego,  upadłego człowieka planetarnego. 
Kiedy ciało żyjącego człowieka planetarnego zostanie utożsamione z przebudzoną materią, 
wówczas dusza będzie mogła osiągnąć doskonałość. 

Pierwszy aspekt  będzie musiał  się dokonać za sprawą dwojga,  którzy przekazują i 
uosabiają Historię Kosmiczną.  Muszą oni całkowicie zakończyć ten proces  poprzez pełne 
urzeczywistnienie  się  w  charakterze  wężowych  wtajemniczonych  i  przywrócenie  węża 
kamieniowi poprzez akty skoncentrowanej świadomości i magiji ceremonialnej. W ten sposób 
Misterium  Kamienia  staje  się  rytuałem  planetarnym  rytuałem  przejścia,  zatem  kryształ, 
Ziemia i kamień stają się przebudzoną materią. Gdy to się dokonuje, ciało ludzkie i kamień 
Ziemi stają się przebudzoną materią – to właśnie rozpala noosferę! 

Sednem tego wydarzenia jest odpowiedzialność Hierofanty Planetarnego za wiedzę o 
cierpieniu wszystkich istot. Wiedza o cierpieniu wszystkich istot stanowi alchemiczny smar 
umożliwiający czysty odbiór i przekaz wiedzy galaktycznych Majów, znanej jako  Kroniki  
Historii  Kosmicznej.  Bez zastosowania tego rodzaju smaru w postaci  wiedzy o cierpieniu 
wszystkich istot nie mógłby zaistnieć uniwersalny rozpuszczalnik tworzący całość porządku 
Historii Kosmicznej. Cały porządek zależy od istnienia pewnego jeziora rozpadu wszystkich 
istot  poprzez  cierpienie  i  stworzenie  uniwersalnego  rozpuszczalnika  w  ramach  szablonu 
Historii  Kosmicznej.  Umożliwia  to  ujrzenie  doskonałego  odkrycia  Kronik  Historii  
Kosmicznej  jako pojedynczej percepcji kosmicznej wywiedzionej z pierwotnego ładu, który 
wystąpił w „Interwale Utraconego Czasu w Wieczności”.

[s.  245  -  Wiedza  o  cierpieniu  wszystkich  istot  stanowi  alchemiczny  smar 
umożliwiający czysty odbiór i przekaz wiedzy galaktycznych Majów, znanej jako  Kroniki  
Historii Kosmicznej.]

Rekapitulacja – tło i przegląd siedmiu tomów

Materiał  Kronik  Historii  Kosmicznej  przybył  za  sprawą  potrójnej  inwokacji  słów 
„Historia  Kosmiczna”  w  dzień  Samoistnego  Kroczącego  Wśród  Gwiazd  w  Solarnym 
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Księżycu  Roku  Żółtego  Nasienia  Solarnego  (12  marca  2002  roku).  Wtedy  pojawiła  się 
świadomość  konieczności  przekazania  Historii  Kosmicznej.  Większość  materiału  została 
wygenerowana  bez  pełnego  zrozumienia  aktualnego  szablonu.  Cała  wizja  zawarta  jest  w 
samej  frazie  „Historia  Kosmiczna”  przypominającej  nić,  która  właśnie  jest  ciągnięta. 
Ciągniecie  nici  przypomina  rozwijanie  materiału,  który  pojawił  się  w  początkowych  260 
dwugodzinnych seminariach wprowadzjących. 

Tylko wówczas, gdy pierwszy zestaw podręczników został ukończony, przekaźnik i 
odbiorca  zdecydowali  się  na  przerwę,  której  celem  było  doświadczenie  rzeczywistego 
znaczenia Historii Kosmicznej. W tym momencie stworzenie narracji podręczników Historii 
Kosmicznej postrzegane było na podobieństwo Ouroborosa, węża gryzącego własny ogon. 
Zrozumienie Kronik Historii Kosmicznej jako struktury ładu mocy liczby siedem jest wężem 
kąsającym własny ogon, co ma na celu uwolnienie trucizny która uzdrawia i przynosi pełnię. 
Widzimy  zatem  że  Historia  Kosmiczna  jest  zrozumieniem  struktury  oryginalnej  narracji 
stworzenia jako liczby. Zatem siedem tomów ilustruje to, w jaki sposób świadoma aktywacja 
liczby  nadaje  formę  całości,  czego  skutkiem  jest  ponowne  uformowanie  bazy  wiedzy 
ludzkiej. 

Zanim  przedstawimy  przegląd  siedmiu  tomów,  musimy  najpierw  zrozumieć  całą 
kosmologię  Historii  Kosmicznej.  Najpierw  musimy  zrozumieć,  że  Historia  Kosmiczna 
stanowi umowę lub obietnicę odkupienia potęgi liczby siedem. Innymi słowy, jest to umowa 
lub obietnica Boga, którą dał on samemu sobie, podczas gdy Kroniki Historii Kosmicznej w 
siedmiu tomach stanowią spełnienie obietnicy odkupienia danej przez Boga samemu sobie 
dotyczącej odkupienia liczby siedem. 

Gdy zrodziła się pierwsza myśl Boga, stworzyła ona RANG (pierwotny dźwięk), który 
dał początek  „Utraconemu Czasowi w Wieczności”. Owe pierwotne wydarzenia umożliwiły 
zaistnienie wszechświatów manifestacji. W procesie formułowania tej szczególnej myśli Bóg 
wiedział,  że  nieodzowne  jest  wykorzystanie  przezeń  umiejętności  myślenia.  W  dodatku 
wiedział  także,  iż  samo  w sobie  posłużenie  się  umiejętnością  myślenia  oznaczać  będzie 
przerwanie medytacji,  która miała charakter samoistny przed i  po nastaniu wieczności;  to 
jednak  nie  myśl  sama  w  sobie  przerwała  medytację.  Myśl  sama  w  sobie  została 
wygenerowana i  dostarczona przez  ten  właśnie  proces  medytacji,  ponieważ Bóg pozostał 
Absolutem.  Właśnie  dlatego  definicja  Boga  ma  charakter  dwojaki.  Bóg  jest  absolutnie 
transcendentny w Absolucie i zawsze pozostawał w tego rodzaju medytacji, a jednocześnie 
Bóg  jest  Immanentny,  co  oznacza,  że  objawia  się   poprzez  znaki  we  wszechświecie 
zjawiskowym. 

W historii  religii  zawsze  dochodziło  do  sekciarskich  walk  między  tymi,  których 
moglibyśmy nazwać  „absolutnymi  transcendentalistami”  i  „relatywnymi  immanentystami” 
(osobami przekonanymi o immanentnym charakterze Boga). Transcendentny i immanentny 
aspekt Boga koegzystują. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z beznadziejną 
dualnością. Zatem w momencie, gdy Bóg sformułował swą pierwszą myśl, dał sobie obietnicę 
odkupienia liczby siedem. W ten sposób cała przyczyna Kronik Historii Kosmicznej zawiera 
się w odkupieniu liczby siedem. Pozwala to wszechświatowi zjawisk bez żadnych przeszkód 
powrócić do Jedni, powrócić do Źródła. 

Kroniki  Historii  Kosmicznej  pojawiają  się  równocześnie  z  Misterium  Kamienia; 
siedem  pierścieni  Misterium  Kamienia  posiadają  tę  samą  częstotliwość  co  siedem 
pierwotnych pierwotnych pierścieni RANG, które wybrzmiały.  Każdy RANG wyemitował 
siedem pierścieni  dźwięku falującego z  niezjawiskowej  wieczności  nadzmysłowej.  Celem 
tych  pierwotnych  siedmiu  pierścieni  jest  zamanifestowanie  niezbędnych  procesów 
ustanowienia  Wszechświata  za  sprawą  zestaw  wielokrotnych  wszechświatów 
reprezentujących  różne  stadia  manifestacji  wymiarowej.  Zostały  do  nich  dodane  dwa 
pierścienie echa, urzeczywistniając tym samym moc liczby dziewięć.  Te dwa pierścienie echa 
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dodane do pierwszych siedmiu są strażnikami całego procesu podróży powrotnej, Bolontiku 
lub Władcami Pierścieni. 

Dziewięć lat od roku Niebieskiego Sztormu Kryształowego (2004 – 2005) poprzez rok 
Niebieskiej Rezonującej Burzy (2012 – 2013) wyznacza ostateczny interwał czasu. Jest to 
moment połączenia siedmiu pierwotnych pierścieni z dwoma pierścieniami echa mające na 
celu  zamknięcie  i  regenerację  cyklu.  Tworzy  to  pieczęć  na  całym  cyklu  spaczenia 
historycznego i transfiguracji na tej objętej kwarantanną planecie Velatropa 24.3. Pieczęć ta 
umożliwia  wymazanie  starych  programów  pamięci  i  zastąpienie  ich  przez  potęgę  liczby 
siedem, reprezentowaną z jednaj strony przez siedmiu Władców Pierścienia którzy zostają 
przebudzeni, a z drugiej przez sformułowanie Kronik Historii Kosmicznej. 

Konieczność rozwoju psychicznego 

Jeśli  byłoby  to  po  prostu  obudzenie  Bolontiku  i  Władców  Pierścienia  bez 
odpowiedniej  bazy  wiedzy,  nie  doszłoby  do  niezbędnego  autorefleksyjnego  rozwoju 
ewolucyjnego.   Nie  mówimy tu  jedynie  o ewolucji  duchowej,  ale  o  ewolucji  duchowej  i 
psychicznej. Bez sfery psychicznej nie możemy posiąść koniecznej zdolności do autorefleksji 
lub  możliwości  odbycia  podróży  powrotnej  z  pełną  świadomością,  nadświadomością, 
świadomością hiperorganiczną i świadomością podprogową. Musi zaistnieć nowa psychiczna 
konfiguracja pobudzająca umysł, podczas gdy duch pobudzany byłby równocześnie za sprawą 
przebudzenia aniołów czasu – Bolontiku. 

 
[s. 247 - Musi zaistnieć nowa psychiczna konfiguracja pobudzająca umysł, podczas 

gdy  duch  pobudzany  byłby  równocześnie  za  sprawą  przebudzenia  aniołów  czasu  – 
Bolontiku.]

[s. 248 – schemat 

Pierwotny Człowiek (dusza pierwotna, odbicie woli Boga) 
Człowiek (Człowiek Upadły, który winien zostać odkupiony)
Tajemnica  (Sztuka  Natury)/Wąż  (Objawienie,  regeneracja)/  Rozum  (dualność 

pierwotna)
Kryształ [kamień] [Ziemia]
Sześcian – opisywanie kwadratu wokół okręgu (Zakończenie Cyklu w roku 2012 – 

rozwiązanie Misterium Kamienia) 

Kroniki  Historii  Kosmicznej  stanowią  matrycę,  w  ramach  której  dokonuje  się 
rekapitulacja Interwału Czasu Utraconego w Wieczności. Interwał ten formułowany jest jako 
liczba SIEDEM. Pierwotna kronika cyklu liczby SIEDEM stanowi czystą liczbę: Z jedności 
narodziło się dwa, które dało początek trzem, które stało się czterema, które zrodziło pięć, z 
którego  wyewoluowało  sześć  i  zostało  dopełnione  przez  SIEDEM.  Sumą  liczb  korniki 
SIEDMIU jest  28 (1+2+3+4+5+6+7).  Liczby od 1 do 6 dodane po drugiej  stronie liczby 
SIEDEM  stają  się  liczbę  TRZYNAŚCIE.   SIEDEM  wyznacza  dokładny  środek  między 
JEDNOŚCIĄ i  TRZYNASTOMA. W tym zawiera  się  wielka  tajemnica  –  suma liczb  od 
JEDEN do  TRZYNAŚCIE daje  91,  czyli  SIEDEM razy TRZYNAŚCIE.  W tym właśnie 
odnaleźć można Kompas Wszechświata. 

WIZJE NA DRODZE DO ROKU 2012.
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Z kroniki liczby SIEDEM wywodzi się SIEDEM tak często powtarzających się dni 
stworzenia  i  misteriów czasu  dokonujących  się  wraz  z  wraz  z  boskim odkrywaniem się, 
znanym  również  pod  nazwą  Kronik  Historii  Kosmicznej,  zawierających  szablon 
psychomityczny upadku i odkupienia człowieka i doskonałości duszy ludzkiej. 

Z  całej  tej  wiedzy,  Przekaz  Galaktycznych  Majów  jest  najpełniejszym  i  ostatnim 
przekazem, jako że tylko w momencie Zamknięcia Cyklu wiedza ta może zostać w pełni 
zrozumiana i zastosowana.    ]

Opis dziewięciu lat przebudzenia Bolontiku tworzy kontekst i przyczynę, z uwagi na 
którą wszystko dzieje się dokładnie w określonym momencie. Jest to także wytłumaczenie 
dlaczego praca przekazującego i  odbierającej  Kronik  Historii  Kosmicznej  stanowi kwestię 
wzięcia  odpowiedzialności  za  błogostan  całego  ładu  światowego  z  uwagi  na  zamknięcie 
jednego cyklu i odrodzenie w postaci kolejnego.

Wszystko,  co  pozostało  ze  starego  cyklu  zostaje  podsumowane,  ulega  syntezie  i 
transfiguracji – zarówno za sprawą Kronik Historii Kosmicznej, jak i poprzez manifestacyjną 
reaktywację piątowymiarowych istot Bolontiku. Dziewięciu Bolontiku to nie tylko strażnicy 
planet,  ale  także  współczucie  piątowymiarowej  wyższej  jaźni  wszystkich  ludzi,  którzy 
postanowili pozostać na planecie w momencie zamknięcia cyklu.  Innymi słowy, wszystkie 
wyższe piątowymiarowe istnienia zostają złożone w dziewięciu Bolontiku. 

Siedem dni stworzenia, siedem kronik i Święty Koran

Boskie stworzenie dokonywało się poprzez siedem dni lub stadiów; dwa dni zajęło 
stworzenie Niebios, a cztery dni – procesów życia. Siódmego dnia Bóg zajął tron, za sprawą 
którego objął  najwyższą władzę,  z  perspektywy którego wydaje  rozkazy i  utrzymuje swą 
medytacyjną,  nienarodzoną, wszechprzenikającą świadomość uniwersalną.  Siódme stadium 
stanowi pierwsze stadium Historii Kosmicznej, Tronu. Wcześniej stwierdziliśmy, że  Święty  
Koran  może  być  wykorzystywany  jako  kryterium  podczas  lektury  Kronik  Historii  
Kosmicznej.  Działamy przyjmując założenie, że  Koran  jest ostatnim słowem Najwyższego 
Stwórcy dla  tego cyklu światowego,  zatem wszystko co zostaje  przekazane w  Kronikach 
Historii  Kosmicznej,  jakkolwiek  odległe  mogłoby  się  wydawać,  będzie  miało  swoją 
przyczynę w Koranie. 

[s.  249  -  Wszystko,  co  pozostało  ze  starego  cyklu  zostaje  podsumowane,  ulega 
syntezie  i  transfiguracji  –  zarówno  za  sprawą  Kronik  Historii  Kosmicznej,  jak  i  poprzez 
manifestacyjną reaktywację piątowymiarowych istot Bolontiku.]

Korzenie  kosmologii  Historii  Kosmicznej  mogą  zostać  odnalezione  w  surze  41 
Koranu  (41 x 7 = 287, co stanowi wartość radionu czwartego tygodnia praktyki 7:7::7:7).  
Sura 41 jest drugą spośród zestawu siedmiu sur zakodowanych w samych dwóch mistycznych 
literach  Ha  i  Mim. Wykorzystując podstawy numerologii  alfabetu rzymskiego/łacińskiego, 
H=8 (od Ha) i M=13 (od Mim). Gdy dodamy do siebie 8 i 13, otrzymamy 21, czyli potrojoną 
moc  liczby  siedem.  W  języku  arabskim  sura  41  nazywana  jest  „Fussilat”,  a  w  języku 
angielskim  nosi  tytuł  „The  Detailed”,  czyli  „Wyjaśnione”.  W  wersach  9-12  Sury  41 
odnajdziemy kosmologię stworzenia, która ustanawia tron i jest pierwszym stadium Kronik 
Historii Kosmicznej: 

Powiedz: "Czy nie wierzycie w Tego, który stworzył ziemię w ciągu dwóch dni,  i 
wynajdujecie Jemu równych? To jest Pan światów!"
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On  umieścił  na  niej  solidnie  stojące,  wznoszące  się  nad  nią,  i  pobłogosławił  ją. 
Porozdzielał na niej środki żywności w ciągu czterech dni, równo dla wszystkich proszących.

 Potem zwrócił się ku niebu - ono było wtedy dymem - i powiedział jemu i ziemi: 
"Przychodźcie dobrowolnie lub wbrew woli!" One powiedziały: "Przychodzimy posłuszne." 

I On ustanowił siedem niebios, w dwa dni, i objawił każdemu niebu jego zasady. I  
ozdobiliśmy niebo najbliższe lampami - także dla ochrony. Takie jest ustanowienie Potężnego,  
Wszechwiedzącego!

W Koranie możemy najpierw przeczytać, że Ziemia została stworzona w ciągu dwóch 
dni, a następnie, że siedem wszechświatów zostało stworzonych podczas dwóch dni. Oznacza 
to,  że  esencja  Ziemi  zawiera  w  sobie  całokształt  przejawionych  esencji  tych  siedmiu 
wymiarów.  Jak widzieliśmy już wcześniej, Sura 65 wers 12 stanowi dalsze objaśnienie tej 
treści. Stwierdza, że istnieje siedem wymiarów lub siedem niebios, istnieje też ta sama liczba 
podobna do nich. Bardziej niż z sytuacją, w której istnieje jedna możliwa do umiejscowienia 
Ziemia tu, a inna możliwa do umiejscowienia Ziemia tam, mamy do czynienia z sytuacją, w 
której  siedem  Ziem  współistnieje  w  sposób  symultanicznie  wymiarowy  –  jeden  wymiar 
zawarty jest w drugim. Mamy do czynienia z binarnym stworzeniem tego, co uczeni nazywają 
dziś nieorganicznym lub pierwotnym porządkiem rzeczywistości, podsumowywanym przez 
kryształ zawierjący w sobie totalność siedmiu wszechświatów. 

Koran  podaje,  że  gdy  Bóg  zasiadł  na  tronie  siódmego  dnia,  wówczas  najniższe 
spośród niebios oraz lampy otrzymały swoich ognistych strażników. Lampy symbolizują tu 
wszystko to co postrzegamy jako różne gwiazdy i konstelacje. Strażnikami są dżiny lub istoty 
anielskie,  albo  inne  zaawansowane  ewolucyjnie  istoty  rozmieszczone  w  całym 
Wszechświecie,  których  zadaniem jest  chronienie  go  przez  powstaniem jakiegoś  rodzaju 
elementów  destrukcyjnych  lub  wywrotowych.  Jak  wiemy,  w  historii  stworzenia  Ziemi 
występuje  miejsce  znane  jako  Iblis,  wyrażające  rebelię  pewnej  liczby  dżinów  i  istot 
anielskich. „Strażnicy” ci postępują zgodnie z zasadą, że gdy ktokolwiek będzie próbował 
wprowadzić zamęt, zamęt ten nie może osiągnąć takiej skali, by mógł dać początek drganiom, 
które przejdą przez cały Wszechświat, niszcząć go.  

[s.  250  -  Strażnikami  są  dżiny  lub  istoty  anielskie,  albo  inne  zaawansowane 
ewolucyjnie istoty rozmieszczone w całym Wszechświecie, których zadaniem jest chronienie 
go przez powstaniem jakiegoś rodzaju elementów destrukcyjnych lub wywrotowych.]

Innymi słowy, nie wiemy jakiego rodzaju destrukcyjną moc mamy w istocie w swoich 
rękach. Nie wiemy co by się stało, gdyby wszystkie tysiące istniejących głowic nuklearnych 
nagle zostały wystrzelone. Nie wiemy jaki rodzaj drgań pojawiłby się na całej powierzchni 
uniwersalnej  struktury.  Gdy  eksploduje  supernowa,  jej  wybuch  stanowi  część  pewnego 
nieuchronnego  procesu.  Jej  eksplozja  nie  ma  jednak  charakteru  destrukcyjnego  w  takim 
sensie, w jakim zazwyczaj rozumiemy destrukcję. Jest po prostu nieuchronnym, ostatecznym 
stadium transformacji i transmutacji zarówno nieorganicznych procesów pierwotnych, jak i 
zaawansowanych  procesów  wtórnych.  Złożone  procesy  wtórne  odnoszą  się  do  pola 
psychicznego. Pierwotne odbicie wtórne stanowi czystą matrycę życia – wtedy życie zmierza 
do myśli lub z powrotem do umysłu.

Zatem wystrzelenie głowic nuklearnych nie należy do tej samej kategorii wydarzeń co 
supernowa, jest rzeczywistym aktem destrukcji negatywnej. Właśnie dlatego moc dostała się 
w ręce ludzi. Ludzie dysponowali tą niszczycielską mocą od początku. Kiedy ludzie zostali 
stworzeni jako ostateczny element procesu życiowego, Bóg świadomie stworzył człowieka, 
obdarzając go zdolnością dobrej woli. Właśnie dlatego człowiek posiada wbudowaną wiedzę 
o imionach aniołów i wszystkich rzeczy,  które kiedykolwiek miałyby zaistnieć,  włączając 
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bomby jądrowe, bronie nadzwyczajnie niskiej częstotliwości, kuchenki mikrofalowe, telefony 
komórkowe, DVD itd. Wszystkie terminy i słowa używane podczas tworzenia diabolicznych 
technologii i technosfery  od początku należały do potencjalnego zasobu słownictwa Adama. 

A Siódmego Dnia...

W Koranie możemy przeczytać, że gdy Bóg zasiadł na tronie, pojawiło się objawienie 
dotyczące siedmiu wszechświatów i siedmiu wymiarów. Widzimy zatem, że wraz z pierwotną 
manifestacją  – myślą – powstaje  interwał  tworzący moc liczby siedem, manifestujący się 
później jako siedem emanujących z niego pierścieni. Pierwsze dwa pierścienie zawierają w 
sobie  wszystkie  pierwiastki  stworzenia  pierwotnego  ładu  wszystkich  niebios  i 
wszechświatów.   Kolejne  cztery  zapoczątkowują  procesy,  z  których  zrodzone  zostają 
wszystkie  procesy  życia.  Oto  sześć  stadiów.  Potem,  gdy Bóg  przybiera  siódme  stadium, 
możemy wyobrazić sobie całość stworzenia. 

  Gdy mówimy o stworzeniu w poszczególnych jego stadiach, niekoniecznie mamy na 
myśli  coś,  co  odkrywa  się  przed  nami  w  czasie,  ponieważ  wszystkie  te  stadia  zostało 
stworzone w jednym momencie (który był  momentem wertykalnym rozciągającym się  na 
siedem wymiarów, nie zaś momentem horyzontalnym, który jest trwaniem rozciągniętym w 
czasie. Kiedy wszystko już zostało stworzone, nadeszło trwanie w czasie i zaczęło odsłaniać 
swój proces. Innymi słowy, Prawo Czasu zaczęło działać dopiero wówczas, gdy stworzone 
zostało wszystko inne. Tym samym siedem dni wyraża siedem stadiów. Siódmego dnia, gdy 
Bóg zasiada na tronie, cały film zaczyna się rozwijać wraz ze wszystkimi manifestacjami na 
właściwych miejscach.  Potem widzimy,  że siedmiowymiarowy wszechświat  jest  w istocie 
rozwinięciem pierwszej myśli, którą miał Bóg – któż wie jaka jest druga myśl?

Wiemy, że druga część stworzenia rozpoczyna się siódmego dnia, gdy Bóg zasiada na 
tronie. Oto miejsce, z którego wydaje on swoje rozkazy. Rozkazy te stanowią różne sposoby 
władania  różnymi  aspektami,  prawami  i  zasadami   stworzenia,  aż  do  nadzorowania 
nieskończonej  liczby  istnień  które  rozwijają  się  karmicznie  i  wszystkich  aniołów 
opiekuńczych,  które posiada  ta  nieskończona liczba  istnień  – i  ich  potrzebą  komunikacji. 
Immanentny charakter Boga w twoim sercu stanowi część wbudowanej esencji stworzenia. 
Hierarchia  związana  jest  z  wykonywaniem  rozkazów  związanych  z  zarządzaniem 
przejawiającym się wszechświatem. Hierarchia dba o to, aby wszystko rozwijało się zgodnie 
z  możliwościami  ewolucyjnymi  Prawa  Czasu  (oznaczającego  odkrywanie  świadomości 
Wszechświata). W rzeczywistości wraz z Kronikami Historii Kosmicznej rozpoczynamy teraz 
siódmy dzień stworzenia, podobnie jak Adam i Ewa rozpoczęli szósty dzień stworzenia. 

Bez  Historii  Kosmicznej  nie  byłoby  żadnego  nowego  sposobu  poznania  czy 
postrzegania  rzeczywistości.  Historia  Kosmiczna  stanowi  rzeczywistą  sublimację  i 
transcendencję  materializmu  historycznego.  Historia  Kosmiczna  musi  zostać  wyuczona. 
Każdemu tomowi towarzyszy interaktywny zestaw pomocy naukowych, w tym heksagonalne 
naczynie kluczowe nauki Kosmicznej Historii odpowiadające danemu tomowi. Każda z tych 
nauk wypisana na oddzielnej tablicy powinna zostać narysowana i zapamiętana. 

Przegląd siedmiu tomów

Tom I: Księga Tronu: Kosmos, Absolutny Biegun
Prawo Czasu i ponowne uformowanie umysłu ludzkiego (wiosna 2005)

 Tron wyraża siódmy dzień stworzenia, gdy Bóg zasiadł na tronie – oto źródło lub 
geneza Historii Kosmicznej. Tron jest miejscem, z którego wszystko widać. Jest miejscem 
władzy i  potęgi.  Ostateczne  spełnienie  władzy absolutnej,  mocy i  obrazu  znajduje  swoje 
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podsumowanie w kosmosie samym w sobie. W ramach kosmosu wyróżnić można wyróżnić 
różne  zestawy,  łady  i  wzory,  które  korespondują  z  rozkazami  wydawanymi  przez 
Najwyższego. Cechy wyróżniające tych procesów i wzorów w ich wzajemnych interakcjach 
ze sobą składają się na to, co określamy mianem historii. 

Buddyzm  mówi  nam  o  wzajemnie  zależnych  organizacjach.  Wyrażają  się  one  w 
sześciu dniach stworzenia, stanowiących w istocie stadia rozpięte na wertykalnej linii czasu, 
która przebiega przez wymiary – kiedy więc Wszechświat zaczyna istnieć, różne jego części 
manifestują  się  w  pełnej  współzależności.  Suma  totalności  wszystkich  części  procesu 
współzależnego powstawania jest  tym, co określamy mianem Kosmosu. Tron reprezentuje 
Kosmos jako absolutny ład rzeczywistości i stworzenia. Gdy tron zostaje zajęty, a rozkazy 
zostają wydane, pojawia się wówczas coś co można wiedzieć i uruchomiony zostaje proces 
wiedzy. Rozkazy są wiedzą, a z uwagi na tę wiedzę to co istnieje może zostać wyróżnione i 
poznane. Ponad wszystkim, Historia Kosmiczna jest księgą wiedzy.  Księga Tronu  dotyczy 
zatem kategorii, modeli i dróg poznania przeformułowanych przez Prawo Czasu. 

Mógłbyś być mrówką i nie wiedzieć, że drzewo jest drzewem, a skała – skałą. Być 
może  mrówki  rozróżniają  jedynie  rodzaje  tekstur  lub  różne  frekwencje  wibracji,  które 
wyczuwają  dzięki  swoim  czułkom.  Zdolnością  typową  dla  istoty  ludzkiej  wydaje  się 
nazywanie wszystkiego, co udało się wyróżnić przy pomocy własnych organów zmysłowych. 
Oto dar, który Bóg ofiarował Adamowi. Słowa, których używamy by wyróżnić poszczególne 
elementy  w  otaczającej  nas  rzeczywistości  zostały  stworzone  zawczasu  –  my  jedynie 
nadajemy świadomość formom i procesom, o których istnieniu nie wiedzieliśmy dopóki nie 
zostały one przez nas nazwane. 

W  tym  sensie  możemy  zrozumieć  istotę  ludzką  jako  element  konstytutywny 
stworzenia  –  powstały  w  procesie  czterech  dni  za  sprawą  zdolności  do  rozróżniania  i 
nazywania  absolutnie  wszystkiego.  Wśród  wszystkich  istnień  ludzkich  najwyższy  typ 
określany jest mianem proroka. Prorok jest tym, kto został wyselekcjonowany przez Boga w 
celu  wypełnienia  pewnej  szczególnej  funkcji  w  danym  momencie  w  czasie  w  procesie 
odkrywania stworzenia Planu Boskiego. 

W  pewnym  sensie  Bóg  powierza  prorokowi  pewne  elementy  przesłania  Planu 
Boskiego, na które powinien położyć on szczególny nacisk.  Przesłanie zawsze odpowiada 
określonemu momentowi  w  czasie,  w którym prorok  został  wybrany.  Właśnie  dlatego  w 
tradycji sufickiej  powiedziane jest,  że prorok jest źrenicą oka Boga. Poprzez proroka Bóg 
może widzieć. Bóg wysyła proroków by sprawdzić wszystkich. Bóg widzi za sprawą swojego 
proroka, który jest źrenicą jego oka działającą w ludzkiej dziedzinie manifestacji. Bóg może 
zaobserwować jakie są reakcje na danego proroka czy posłańca. 

Za sprawą proroka Bóg może dokonywać sądów dotyczących różnych istot i oceniać 
je na ich podstawie. Ostateczną funkcją proroka jest ostatecznie dotarcie do tak wielu ludzi, 
jak  to  możliwe  w  obejmowanej  przezeń  sferze  rzeczywistości.  W procesie  tym  różnego 
rodzaju  prawa,  nauki  i  rozkazy  przekazywane  są  przez  proroka.  Ma  to  na  celu 
rozpowszechnienie  przekazu wśród wszystkich ludzi.  Żaden prorok nie  jest  rzeczywistym 
prorokiem, jeśli jego przekaz nie nosi charakteru uniwersalnego. Choćby nawet prorok zmarł, 
jego przesłanie i nauki nadal trwają, zatem Bóg może wykorzystywać proroka jako źrenicę 
swego oka by widzieć co się dzieje w stworzonym przezeń świecie. 

Tylko ludzie mogą wkroczyć w to, co określamy mianem „wszechświata moralnego”, 
ponieważ praojciec Adam otrzymał wiedzę o wszystkich imionach. Na tej samej zasadzie, 
człowiek otrzymuje zdolność i moc władania – jeśli dokona takiego wyboru. Jako że człowiek 
posiada zdolność władania, może wkraczać do wszechświata moralnego – albo włada dobrze, 
albo nie. 

Kwestia  dotyczy  tego,  że  tom  pierwszy  dotyczy  tronu  dlatego,  iż  stanowi  on 
najwyższy  możliwy  punkt  widokowy.  Składniki  konstytutywne  i  natura  rzeczywistości  z 

207



punktu  widzenia  Historii  Kosmicznej  przypomina  opis  aspektów  rozkazów  boskich 
zsyntetyzowanych i  przeformułowanych przez  Prawo Czasu w taki  sposób,  że  mogą one 
uzyskać nową odpowiedniość dla człowieka planetarnego w momencie zamknięcia cyklu i u 
progu wkroczenia do noosfery. Podsumowuje to cel i intencję tomu pierwszego. 

Tom II: Księga Awatary: Historia, Biegun Względny
Historia, Nauka Kosmiczna i Zstąpienie Bóstwa (wiosna 2006)

Tam gdzie jest tron, jest też wyższa zasada. W sześcianie radionowym tron znajduje 
się na planie górnym, awatara natomiast na planie dolnym. Jeśli nie mielibyśmy do czynienia 
z obniżaniem się z góry na dół, wówczas potencjał odkupienia wszystkich manifestacyjnych 
efektów oryginalnej liczby siedem nie mógłby wystąpić. 

Awatara musi zejść na najniższy poziom i pracować właśnie tam. Właśnie dlatego 
ludzie  dokonują  rozróżnienia  między  prorokami  i  awatarami  –  mówimy  tu  o  zstąpieniu 
boskiej  zasady,  której  boskim wcielaniem jest  awatara.  Prorok otrzymuje  przekaz  boskiej 
zasady bezpośrednio od Boga i uosabia boską zasadę. Prorok Mahomet pochodził z niskich 
warstw społecznych, podobnie zresztą jak Jezus. Budda mógł zaobserwować najstraszniejsze 
aspekty cierpienia ludzkiego tylko wówczas, gdy opuścił swą majętną rodzinę. Gdy zobaczył 
cierpienie, na zawsze porzucił swą rodzinę oraz klasę arystokratyczną. Spędził siedem lat na 
najniższym poziomie egzystencji. 

W tym  sensie  awatara  reprezentuje  niezbędne  zstąpienie  pierwiastka  boskiego  na 
najniższy poziom przejawiającej się egzystencji, którym jest trzeci wymiar planu fizycznego, 
albo  też  trzeci  wymiar  gęstości.  Z  tej  perspektywy  wymiary  pierwszy  i  drugi  zostają 
podsumowane i potraktowane łącznie jako totalna trzeciowymiarowa gęstość. To właśnie w 
tej  gęstości  umieszczona  została  istota  ludzka.  W tę  właśnie  gęstość  prorocy,  posłańcy i 
awatary muszą zstępować chcąc wykonać swą pracę polegającą na poddaniu istnień ludzkich 
testowi mającemu na celu sprawdzenie jak dużo pamiętają, a także przynieść im boskie nauki. 
Awatara  uosabia  nauki  i  zarazem  wypełnia  funkcję  bardziej  kosmiczną  i  cykliczną  niż 
posłańcy czy prorocy. Emanacje awataryczne Zamykającego Cykl i Czerwonej Królowej są w 
pewnym sensie wzorcowe pod tym względem, że powiązane są z zamknięciem i ponownym 
otwarciem cyklu. 

Połączenie emanacji awatarycznych zamknięcia i ponownego otwarcia cyklu stanowi 
szczególnie doniosły akt boski. Podsumowując, awatara uosabia zstąpienie, które reprezentuje 
historię. Historia, jak ją rozumiemy, jest historią odkrywania się Wszechświata – które jest 
Historią  Kosmiczną  w  jej  najczystszej  formie.  Potem  następuje  historia  Upadku  lub  też 
historia  inwolucji  duszy ku  materii.  To  właśnie  tej  historii  dotyczy  tom drugi  –  Księga 
Awatary. Problematyka poruszona w tym tomie zawiera w sobie rozróżnienie między czystą 
Historią  Kosmiczną,  a  także  odbicia  i  wzory  opisywane  przez  Naukę  Kosmiczną,  jako 
całościową  systematyzację  funkcji  i  procesów  leżących  u  podstaw  nowej  percepcji 
rzeczywistości.   W  Księdze  Awatary  opisana  zostaje  historia  Upadku,  który  osiąga  swą 
kulminację w postaci spaczonej historii z którą mamy do czynienia dzisiaj, a także odkupienie 
historii ludzkiej. Oto krótkie omówienie celu i zawartości tomu drugiego, Księgi Awatary. 

Tom III: Księga Tajemnicy: Immanencja Absolutu
Sztuka i Percepcja Estetyczna: Wartości Normatywne Umysłu Uniwersalnego (wiosna 

2007)

Najwyższą tajemnicą jest to, że Bóg jest równocześnie transcendentny i immanentny. 
Transcendencja reprezentuje ruch ku górze – wznoszenie się. Immanencja z kolei – ruch ku 
dołowi, ku niższym planom egzystencji, i do środka, ku sercu wszystkich rzeczy. To, że Bóg 
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staje  się  immanentny oznacza,  że  rzeczywiście  można  poczuć  Boga  we  wszystkim.  Bóg 
absolutnie transcendentny jest Bogiem pozostającym w Wieczności, mówimy jednak przez 
cały czas o tym samym Bogu. 

Stworzenie  jest  manifestacją  myśli  Boga;  tym  samym  Bóg  jest  nierozdzielny  od 
różnych elementów swoich manifestacji.  Oto w jaki sposób Bóg staje się immanentny. W 
istotach  czujących  immanencja  Boga  staje  się  autorefleksyjną  zdolnością  tej  istoty  do 
doświadczania samej siebie jako prawdziwej jaźni lub wyższej jaźni piątowymiarowej. Tak 
więc  tajemnica  oznacza  moment,  w  którym  spotykają  się  dwa  aspeky  –  absolutnie 
transcendentny  i  relatywnie  immanentny.  Punkt  spotkania  aspektu  absolutnie 
transcendentnego  i  relatywnie  immanentnego  wyznacza  to,  co  możemy określić  mianem 
„normy”.

Norma leży u podstaw myśli takich jak: ”O, ja po prostu patrzę teraz na drzewo”, ale z 
drugiej strony „Ojej, spoglądam na znak Boga!”. Drzewo ma korzenie wrastające w ziemię i 
gałęzie sięgające ku Niebiosom – jest to metafora. Jest znakiem pochodzącym od Boga, że 
powinienem  być  wyprostowany  jak  drzewo,  być  zakorzenionym  w  Ziemi  i  sięgać  ku 
Niebiosom. Każda forma ma swój udział w opisywanej normie. Właśnie dlatego mówimy o 
normie odnosząc ją do dharmy lub sztuki dharmy – każda forma jest bowiem zarówno po 
prostu  formą,  jak  i  znakiem  pochodzącym  od  Boga.  Dharma  jest  sanskryckim  słowem 
oznaczającym prawo lub normę uniwersalną. 

Stopień, w jakim jesteś zdolny do rozumienia lub postrzegania formy taką jaka jest i 
jednoczesnego postrzegania jej  jako znaku,  jest  zarazem stopniem, w jakim doświadczasz 
normy tajemnicy, w której spotykają się to co absolutne i to co immanentne. Jest to punkt w 
którym  rzeczywiście  kontemplujesz  coś  aż  do  momentu,  gdy  doznajesz  oświecenia. 
Oświecenie  to  oznacza,  że  immanencja  Boga  staje  się  świadoma  w  tobie,  a  w  procesie 
uświadamiania  immanencja  ta  mówi  wszystko  o  paradoksie  Absolutu  (który  właśnie 
przemówił  i  dotarł  do  ciebie  poprzez  zawartą  w  tobie  immanencję,  odpowiadającą 
kontemplacji w szczególnej formie). 

Tajemnica postrzega Wszechświat niekoniecznie jako zjawiskowy, imaginacyjny lub 
śmiertelny, ale raczej estetyczny. Jak już zauważyliśmy, estetyka w pewnym sensie stanowi 
część wszechświata moralnego, jako że mamy do czynienia ze sztuką „dobrą” i „złą” – jest to 
jednak  estetyka  wewnętrzna.  W  tym  sensie  estetyka  stanowi  strukturę  Wszechświata 
Imaginacyjnego.  Wszechświat,  rozumiany jako manifestacja  estetyki  wewnętrznej  stanowi 
generalny szeroki temat tomu trzeciego – Księgi Tajemnicy. 

Według siedmiu promieni magiji ceremonialnej opisywanej przez Alice Bailey, tom 
pierwszy stanowi wola boska, która tworzy możliwość tronu. Drugi promień jest mądrością 
boskiej miłości. To właśnie mądrość miłości Boga wysyła posłańców, proroków i awatary aby 
zamanifestować się na najniższym poziomie. Stają się oni źrenicą oka Boga. W ten sposób W 
ten sposób bezpośrednie raporty o tym, co dzieje się we wszechświecie moralnym, docierać 
mogą bezpośrednio do Boga. 

Tom trzeci stanowi trzeci promień boskiego zrozumienia, inteligencji i wiedzy, które 
przychodzą za sprawą postrzegania estetycznych jakości form w taki sposób, że w istocie 
zaczynasz postrzegać określone zasady i prawa stworzenia. Te prawa i zasady wewnętrznie 
nieustannie  spiskują,  mając  na  celu  uczynienie  rzeczywistości  estetyczną,  która,  będąc 
poznawlną, koresponduje z boskim poznaniem lub zrozumieniem. Oto szeroki temat tomu 
trzeciego, Księgi Tajemnicy. 

Tom IV: Księga inicjacji: Od Relatywnego do Absolutnego 
Świadomość i Harmonia : Struktury Symboliczne i Systemy Poznania  (wiosna 2008)
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Penetracja tajemnicy jest tym, co określamy jako inicjację.  Księga Inicjacji  dotyczy 
penetracji  tajemnicy jako wprowadzenia  w życie  i  rozwinięcia  świadomości  rozumiejącej 
ezoteryczną, wewnętrzną lub właściwą naturę rzeczy. Tajemnica otwiera cię na sferę estetyki, 
która z kolei otwiera cię na prawa i zasady współtworzące estetykę. Inicjacja jest penetracją 
wiedzy i harmonii leżących u podstaw Tajemnicy. 

Wtajemniczonym  jest  ten  kto  zna  tajemnice.  Tajemnice  są  w  istocie  jedynie 
przykrywkami  wewnętrznych  zasad  harmonicznych  Tworzy  to  możliwość  wejścia  w 
harmonię z  materią  świata  fenomenalnego.  Element  świadomości  znajduje się  w centrum 
uwagi tomu czwartego. 

Każdy kto  rzeczywiście  jest  wtajemniczonym,  jest  nim  dzięki  temu,  że  zaistniało 
uznanie  potencjału  wyższej  świadomości,  którą  należy  kultywować  i  rozwijać.  Każdy 
wtajemniczony,  który  zgłębił  tajemnice,  jest  istnieniem  zdolnym  do  kultywowania 
odmiennych stanów świadomości i rozumienia praw harmonii jako odbić odmiennych stanów 
świadomości. Wtajemniczony postrzega interakcję umysłu i materii jako podstawę różnych 
warunków  harmonii  poznawalnych  poprzez  różne  stany  czy  warunki  świadomości.  Tom 
czwarty,  Księga  Inicjacji,  eksploruje  proces  penetracji  intuicyjnej  i  systemy  ładu 
harmonicznego  który  został  był  stopniowo dostrzegany za  wieloma zasłonami  tajemnicy, 
którą Bóg okrył stworzenie. 

Robert Fludd, siedemnastowieczny ezoteryk często pisał o harmonii umysłu natury. 
Jego  obrazy,  będące  dziełami  sztuki  ezoterycznej  i  hermetycznej,  ukazują  w  jaki  sposób 
człowiek powiązany jest  z naturą,  a z kolei  natura zawsze ujawnia prawdę lub tajemnicę. 
Zdolność do podejmowania praw i zasad ładu harmonicznego leżącego u podstaw tajemnicy 
natury ma swój efekt w postaci manifestacji czasoprzestrzeni, która stanowi temat kolejnego 
tomu Historii Kosmicznej. 

Tom V: Księga Czasoprzestrzeni – Tollan: Ziemskie wzory Absolutu
Kultura kosmiczna i  nauka manifestacji: Poszukiwanie Nieba na Ziemi (wiosna 2009)

Czasoprzestrzeń  stanowi  manifestację  nie  tylko  wszechświata,  ale  także  wtórnego 
wszechświata,  który  jest  tworzony  przez  inteligencję  typu  ludzkiego.  Innymi  słowy, 
wszechświat  sam  w  sobie  stanowi  matrycę  czasoprzestrzeni.  W  tej  chwili  mówimy  o 
czasoprzestrzeni,  która  manifestuje  się  w  postaci  ludzkiej  inteligencji  zgłębiającej  prawa 
leżące  u  podstaw  wielkiej  czasoprzestrzeni  natury  a  następnie  wykorzystującej  je  do 
stworzenia  tego,  co  moglibyśmy  nazwać  „kulturą  cywilizacyjną”.  Cywilizacja,  nie  jako 
odkrywanie pewnego rodzaju sprytu, który zaowocował tym co mamy dzisiaj na świecie, lecz 
cywilizacja lub kultura rozumiana jako stworzenie wtórnego odbicia natury możliwego do 
odnalezienia  w  wielkich  formach  estetycznych:  piramidach,  miastach  świątynnych  i 
wszystkich  innych  różnego  rodzaju  dziełach  sztuki  stworzonych  jako  odbicie  ładu 
kosmicznego. 

Tom  piąty,  Księga  Czasoprzestrzeni,  dotyczy  sposobu,  w  jaki  inteligencja  ludzka 
wyraża  naukowe,  matematyczne  i  estetyczne  zasady harmonii  leżącej  u  podstaw wielkiej 
natury, która ma znaleźć swój wyraz w postaci drugiej natury – natury „cywilizacji”. Jakie to 
ma  znaczenie?  Dlaczego  musimy tworzyć  odbicia  kosmosu w postaci  piramid,  świątyń  i 
innych tego rodzaju struktur? Jest  to związane zarówno z nauką,  jak i  z wizją,  ponieważ 
urzeczywistnienie ideału formy w czasie zakłada pewien cel lub ideał,  stan docierania do 
szablonu  wiecznie  istniejącego  porządku  archetypowego.  Aby stworzyć  doskonałą  formę 
piramidy trzeba  dysponować  wiedzą  naukową.  W tym sensie  piąty  tom związany jest  z 
promieniem nauki, jest to jednak nauka rozumiana jako zastosowanie zasad harmonicznych 
leżących u podstaw natury w taki sposób, że udoskonalają one znany świat oraz świadomość 
istot  ludzkich  zamieszkujących  czasoprzestrzeń  znanego  świata.  Poprzez  czasoprzestrzeń 
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człowiek wyraża Niebo i Ziemię. Nadejście cywilizacji kosmicznej może dokonać się tylko w 
oparciu o powyższe zasady. 

Tom VI: Księga Transcendencji: Powrót do Absolutu
Nauka jogiczna i Religia Uniwersalna: Zstąpienie i transcendencja Absolutu (wiosna, 

2010)

Tom szósty zatytułowany jest Transcendencja. Tam gdzie jest manifestacja, tam jest i 
transcendencja.  Manifestacja  wyraża  ostateczną  ewolucję  materii  i  inwolucję  duszy.  Gdy 
spojrzymy  na  konstrukcję  tak  wspaniałego  miasta,  jakim  jest  Teotihuacan,  wydaje  się 
interesujące,  że  jego  mieszkańcy  je  opuścili.  Miasto  przypomina  muszlę  lub  kokon. 
Niezależnie od tego, czy mieszkańcy opuścili miasto, ponieważ nie mogli już go zachować , 
pewne jest, że w miejscu tym dokonała się transcendencja, wykroczenie poza życie. Jest to 
obraz lub metafora tworzenia doskonałego narzędzia jako środka do wykroczenia poza nie. W 
procesie tworzenia doskonałego narzędzia zdobyłeś niezbędną wiedzę o sobie i o prawach 
natury,  jesteś zatem gotowy do przejścia do kolejnego stadium. Po raz kolejny,  mamy do 
czynienia z procesem inwolucji i  ewolucji,  ale także zstąpieniem pierwiastka boskiego i z 
wzniesieniem pierwiastka boskiego. 

Rozwijamy  naukę  o  transcendencji,  w  której  wznoszenie  jest  dopełniane  przez 
zstąpienie boskiej świadomości. W szóstym tomie, Księdze Transcendencji, znajdujemy się w 
stadium, w którym zaczęliśmy sobie to uświadamiać. To była także praca Śri Aurobindo i 
Matki.  Gdy oczyszczamy się,  a  nasze  dusze  mogą  się  rozwijać,  przywołujemy wówczas 
kolejne  zstąpienie  Bóstwa  –  boskiej  mocy  i  boskiego  ładu  –  oto  znaczenie  Misterium 
Kamienia i przebudzenia Bolontiku. Bolontiku reprezentują zstąpienie boskiego ładu w celu 
spełnienia naszej woli uproszczenia naszego życia i wznoszenia się naszych dusz. 

To  właśnie  o  tym  mówili  Aurobindo  i  Matka,  ale  Prawo  Czasu  uczyniło  to 
rzeczywistym procesem psychomitcznym, który będzie mógł dokonać się na skalę planetarną. 
W rezultacie  będzie  mógł  dokonać  się  cud duchowy.  Możemy zaobserwować,  że  Księga 
Transcendencji  związana  jest  ze  zrozumieniem  inwolucji  i  ewolucji  ducha  i  materii  i 
technikami  przyspieszania  wznoszenia  –  zarówno  wznoszenia  ducha  i  duszy,  jak  i 
uniwersalnego zstąpienia pierwiastka boskiego. Dotyczy mistycznych percepcji jogi, których 
celem jest uzyskanie boskiej jedności i powrót do Jedni. 

Całym  tematem  przewodnim  szóstego  promienia  jest  oddanie.  Nie  jest  to  jednak 
oddanie  rozumiane  w taki  sposób,  w jaki  opisała  je  Alice  Bailey (jako historyczny cykl 
idealizmu). Z uwagi na brak ewolucji ludzkiej wiedzy na temat ego duszy i ducha, idealizm 
zmienia  się  w  fanatyzm  i  sekciarstwo.  Oddanie  zdefiniowane  przez  Historię  Kosmiczną 
uznaje UR – Uniwersalne Przypomnienie i powrót do Jedni. Wszelkie oddanie jest dzielone 
po  równo  –  rozumiemy  je  jako  konieczne  do  ostatecznego  dokonania  aktu  ponownego 
połączenia z Bogiem, co stanowi znaczenie jogi. Właśnie dlatego na jednym poziomie mamy 
do  czynienia  z  zaproszeniem i  niezbędnymi  naukami  oraz  udziałem w różnych  formach 
duchowych , dzięki którym możesz zrozumieć jak połączyć je wszystkie. 

Ostatecznie głównym tematem Księgi Transcendencji jest UR, czyli powrót do Religii 
Uniwersalnej  lub  Uniwersalnego  Przypomnienia,  stanowiących  jedyny  możliwy warunek, 
ponieważ Historia  Kosmiczna rzuca autorefleksyjne światło  na cały proces  bez wszelkich 
uprzedzeń i bez faworyzowania czegokolwiek. Historia Kosmiczna prezentuje jedynie całość 
procesu,  dzięki czemu człowiek (będący istocie Adamem w wielu ciałach) może dokonać 
ponownego  zjednoczenia.   Wyraża  to  stadium  które  nie  zostało  doświadczone  w  tym 
konkretnym sektorze wymiarowym Wszechświata. Adam uległ fragmentacji, ale za sprawą 
Historii Kosmicznej zostanie ponownie zjednoczony. To jest temat tomu szóstego.
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Tom VII: Księga Sześcianu: Synteza relatywnego i Absolutnego
Ład Synchroniczny i Sześcian Stworzenia: Ewolucja ku Noosferze (wiosna 2011)

Gdy  dokonuje  się  transcendencja,  wówczas  przychodzi  zrozumienie  powrotu  do 
źródła.  Pierwsze  stadium  kreacji  powołuje  do  istnienia  szczyt  sześcianu,  drugie  –  jego 
podstawę, trzecie – przednią ścianę, czwarte – tylną ścianę, piąte – prawą ścianę, w końcu 
szóste – lewą ścianę. 

Możesz zobaczyć, że kiedy spoglądasz na stworzenie w ten sposób, wówczas pierwsze 
dwa stadia tworzą szczyt – Niebiosa i podstawę – Ziemię. Przód i tył stanowią pierwotne 
punkty  orientacyjne  („przed”  i  „za”),  natomiast  ściany  prawa  i  lewa  –  wolę,  zdolność 
tworzenia i ewolucji. W tym sensie sześcian symbolizuje sześć stadiów stworzenia. Centrum 
sześcianu stanowi miejsce, w którym znajduje się tron.  Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, 
wówczas  będziemy mogli  zrozumieć,  że  sześcian  stanowi  ostateczną  złożoną  kompilację 
wszystkich liczb, miar i celów wszystkich form, struktur i proporcji Wszechświata.  Wiedząc 
o tym, możemy dokonać powtórnej asymilacji wszelkiej wiedzy i wykonywać rytuały magiji 
ceremonialnej. Za sprawą tej magiji przywołujemy pierwotny sześcian stworzenia; Sześcian 
stanowi syntezę stworzenia niezbędnego dla nadejścia noosfery. 

Ostatecznie, sześcian podsumowuje syntezę nauki o boskim stworzeniu. Pakal Votan 
miał  sześcian  w  prawej  dłoni  i  kulę  w  lewej.  Kula  w  jego  lewej  dłoni  reprezentuje 
nienarodzoną sferę ostateczną, stanowiącą Boga Absolutnego, natomiast sześcian trzymany w 
prawej  dłoni  reprezentuje  Boga immanentnego,  który przejawia  się  w swoim stworzeniu. 
Kiedy zrozumiemy te dwa zagadnienia sfery i sześcianu, wówczas będziemy mogli zrozumieć 
zasady boskiej  nauki.  Kiedy zrozumiemy zasady boskiej  nauki,  wówczas będziemy mogli 
wykonywać rytuały magiji ceremonialnej. 

Magija ceremonialna którą się posługujemy jest Drugim Stworzeniem. Dwa ostatnie 
pierścienie  (2011-2012,  2012-2013)  stanowią  czas  wydzielony  na  przeprowadzenie 
najwyższych  aktów  magiji  ceremonialnej  w  imieniu  Drugiego  Stworzenia.  Wprawimy 
samych siebie w zdumienie! W tym okresie przywołamy straż w postaci dwóch ostatnich 
Bolontiku,  wolnych  wysłanników  galaktycznych  reprezentujących  strażników  broniących 
Wszechświat przed zniszczeniem i chroniącym lampy ozdabiające najniższe spośród Niebios, 
w  którym  obecnie  się  znajdujemy.  Księga  Sześcianu  pomoże  temu  wszystkiemu 
zamanifestować  się,  przywracając  nas  oryginalnej  matrycy  stworzenia.  Kroniki  Historii  
Kosmicznej będą ukończone. Podczas zamknięcia cykl sam otworzy się ponownie. 

                  
 

       
Glosariusz kluczowych pojęć 
 
Stacja AA W Połowie Drogi – Stacja w połowie drogi między gwiazdami Arcturus i 

Antares,  umiejscowiona  międzywymiarowo  ponad  planetarnym  punktem  wyznaczającym 
środek odcinka między Jowiszem i Maldekiem (Pas Asteroidów). Znana także jako „Statek-
Matka”,   Stacja  AA W  Połowie  Drogi  stanowi  miejsce  położenia  konkretnej  jednostki 
Federacji  Galaktycznej  przypisanej  monitoringowi  systemu  gwiezdnego  Velatropa  24.3, 
scenie, na której rozgrywają się ostateczne dramaty eksperymentu Wolnej Woli. 

AC – Pierwotna Trwałość (Aboriginal Continuity) – Pojęcie to dotyczy jednej z dwóch 
nici psychogenetycznych poruszających inteligencją ewolucyjną. AC ma charakter pierwotny 
i ustanawia totalny motyw i wzór zarówno dla wtórnej nici CA (Świadomość Kosmiczna, 
Cosmic Awareness) oraz dla połączenia obu nici rozumianych jako całość. 
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Filmy  astralne  –  Czwartowymiarowe  „wideo”  lub  scenariusz,  któremu  powinno 
odpowiadać życie trzeciowymiarowe. 

System  przekonań  –  Konfiguracja  świadomości,  która  wytwarza  u  danej  istoty 
odpowiadający jej model lub strukturę rzeczywistości

Biogeniczna  migracja  atomów –  Skłonność  struktur  komórkowych,  molekularnych 
należących do biosfery, do poddawania się absolutnie nieskończonej liczbie transformacji - 
zarówno  mutacji  ewolucyjnych,  jak  i  codziennej  transformacji  materii  organicznej,  która 
dokonuje się chociażby podczas procesu trawiennego. 

Biologia  –  Nauka  lub  badanie  życia  rozumianego  jako  interwał  w  sekwencji 
kosmicznych możliwości ewolucyjnych.

Przejście  z  Biosfery  do  Noosfery  –  Stadium  szczytowe  cyklu  materializmu 
historycznego,  charakteryzujące  się  kryzysem  biosferycznym  rodzącym  przemianę 
ilościowego przejścia do noosfery

CA - Postęp Cywilizacyjny/Świadomość Kosmiczna (Civilizational Advance/Cosmic  
Awareness)  –  Wtórna nić  psychogenetycznego obwodu inteligencji  ewolucyjnej;  w swojej 
dynamice historycznej określana często także jako Postęp Cywilizacyjny, ponieważ odwołuje 
się  do  podejmowania  decyzji  opartych  na  inteligencji  nabytej  raczej  niż  inteligencji 
wrodzonej (AC). Tak jak Świadomość Kosmiczna, nić ta dotyczy ewolucji świadomości. 

Czakra – Rezonujące punkty bodźców wewnętrznych, w których zawarte jest i ulega 
aktywacji siedem plazm promienistych. Struktury pierwotne aktywacji holonu lub też ciała 
eterycznego. 

Zamknięcie  Cyklu  – Ostateczne  wydarzenie  trwające  26 lat  –  horyzont  Wielkiego 
Cyklu Majańskiego zgodnie z kalendarzem gregoriańskim mający swą kulminację 21 grudnia 
2012 roku; dokonuje się równolegle z przejściem od biosfery do noosfery. 

Historia Kosmiczna – Rdzeń uniwersalnego pola inteligencji. Szablon lub najwyższa 
warstwa całościowego zrozumienia mającego na celu całościowe zrozumienie mające na celu 
zastąpienie  całościowej  struktury  świata,  jaka  istnieje  dzisiaj.   Całościowo  twórcze 
współdziałanie tego co Absolutne (Kosmosu) i tego, co relatywne (Historii). 

Kosmoza  –  Analogicznie  do  osmozy,  odwołuje  się  do  procesu  absorpcji  energii 
kosmicznej i informacji poprzez membrany zaawansowanych form życia w celu wytworzenia 
wyższych stanów umysłu i form energii.

Kosmotyczny  –  Posiadający  zdolność  kosmozy;  własność  ta  charakteryzuje 
zaawansowane formy życia funkcjonujące w nadpsychicznej świadomości hiperorganicznej. 

Cybersfera – Globalna powłoka informacyjna stanowiąca stadium pośrednie między 
technosferą i  noosferą.  Składają  się  na nią  Internet,  telewizja  i  inne globalne technologie 
informacyjne. Ostatni przystanek ewolucyjny przed rozwinięciem się telepatii uniwersalnej. 

Cykl Stawania Się – Wielkie stadium inwolucji duszy ku materii.

213



Cykl Powrotu – Wielkie stadium ewolucji duszy, wydobywającej się z materii. Wraz z 
cyklem Stawania Się określa podstawę filozofii Historii Kosmicznej. 

Dharma – Prawo, prawda, nauki Buddy,  esencja każdego działania lub celu;  także 
Prawo Uniwersalne

Sztuka  Dharmy  –  „Sztuka  jako  Życie  Codzienne”,  oparta  na  zasadzie  dharmy, 
rozumianej jako norma uniwersalna norma, prawo lub zasada, za sprawą których wszystko, co 
istnieje  zgodne  jest  ze  swoją  własną  wbudowaną  estetyką,  wypełniającą  Prawo  Czasu 
T(E)=Sztuka. Oznacza, że wszystko co robisz nosi w sobie potencjał bycia wspaniałym.

Dharmakaya –  Ciało  prawdy,  obiekt  buddyjskiej  praktyki  oświecenia,  tworzące 
najwyższą część nauk potrójnego ciała lub trikaya (pozostałe dwa ciała to  samboghkaya – 
ciało  blasku  lub  komunikacji,  oraz  nirmakaya –  ciało  transformacji,  czyli  aktualne  ciało 
fizyczne, które przybierasz w momencie narodzin. 

Czarodziej  Ziemski  –  Zaawansowany  typ  ludzki  działający  w  świadomości 
noosferycznej,  żyjący  zgodnie  z  programem  i  kodami  czwartowymiarowego  ładu 
synchronicznego,  aktywnie  zaangażowany  w  tworzenie  telepatycznych  pól  rezonansu  i 
eksploracji,  podtrzymywany  przez  elementarną,  samopowstrzymującą  się  „ekonomię 
ogrodową” i zaawansowane postacie nadzwyczajnie skutecznych technologii nie emitujących 
zanieczyszczeń. 

Ciało eteryczne – Ciało subtelne lub ciało świetlne, określane także mianem holonu, 
znajdujące się wewnątrz ciała gęstego. Narzędzie ewolucji duszy wykraczającej poza plan 
fizyczny. 

Piąty  wymiar  –  Dziedzina  istnień  czysto  elektronowych,  siedziba  „aniołów 
opiekuńczych”,  „duchów-przewodników”,  domena  hierarchii  i  miejsce,  w którym wyższe 
nakazy zstępują ku funkcjom czwarto- i trzeciowymiarowym. 

Piąta siła – Dynamika czasu rozumiana jako wysłannik synchronizacji, która w istocie 
jednoczy pozostałe cztery siły – silną, słabą, elektromagnetyczną i grawitacyjną. 

Wyrocznia  piątej  siły  –  dotyczy  pięcioczęściowej  dynamiki,  która  matematycznie 
charakteryzuje  każdy  z  260  rodzajów  konstytuujących  czwartowymiarową  matrycę 
chrnometryczną 13:20; inteligencja odpowiadająca piątej sile koordynującej pozostałe cztery 
siły. 

Powłoka  cielesna  –  Odnosi  się  do  ciała  fizycznego/biologicznego,  stanowiącego 
narzędzie świadomości, które musi jednak być stale zasilane stałym wkładem organicznym 
określanym mianem jedzenia. 

Czwarty  wymiar  –  Jeden   z  dwóch  wymiarów  towarzyszących  życiu;  wymiar 
eteryczny, w którym istnieją sny i rzeczywistości imaginacyjne. 

Medytacja galaktyczna – System medytacyjny oparty na klasycznych technikach zen i 
dzogchen,  stosowany  jako  środek  pogłębiania  zrozumienia  ładu  synchronicznego  jako 
manifestacji umysłu galaktycznego. 
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Synchronizacja  galaktyczna  –  Powiązana  jest  z  precyzyjną  datą  Żółtego  Nasienia 
Galaktycznego (26 lipca 2013 roku) określającym moment wielkiej przemiany ewolucyjnej – 
wkroczenie w Nowy Wiek Solarny lub Erę Psychozoiku. 

Geomancja – Dosłownie „wróżenie z Ziemi”. Z perspektywy Historii Kosmicznej jest 
to  gałąź Nauki Kosmicznej,  która rozumie ciało planetarne jako żywy organizm, a zatem 
wyraża  treści  jego  rozmaitych  „organów  zmysłowych”  w  celu  lepszego  działania 
kosmicznego. 

GM108X – zakodowany system Galaktycznych Majów odpowiadający przekazowi 
skanalizowanemu  specjalnie  dla  naszego  układu  gwiezdnego  z  Arcturusa  i  zasadniczo 
przekazywany przez ród Votana. 

Bóg – Najwyższa inteligencja powołująca wszystko inne do istnienia, jednocześnie 
absolutnie  transcendentna  i  relatywnie  immanentna,  nierozdzielna  z  wszechprzenikającą 
świadomością

Haaq – Koraniczne wyrażenie prawdy rzeczywistości Absolutnej, w pewnym stopniu 
odpowiadające buddyjskiemu pojęciu dharmakaya.

Hadisy – Wszelkie wtórne komentarze do pierwotnego tekstu. W tradycji islamskiej 
oznaczają nauki oparte na tradycji,  nie na  Koranie,  lecz na komentarzach do wypowiedzi 
Mahometa. 

Męki piekielne – Czteroletni cykl dzielący siedmioletni cykl proroctwa i spełnienie 
siedmiu lat Misterium Kamienia (2000-2004), gdy siedem lat proroctwa oznacza zstąpienie 
do Piekieł, a siedem lat Misterium Kamienia oznacza wzniesienie się ku zmartwychwstaniu. 

Równanie Holonomiczne – Zawarty w prawie całości systemów opis równoważenia 
energii  i  informacji,  za  sprawą  którego  w  końcu  to,  co  prehistoryczne,  równoważy  lub 
wyrównuje to, co prehistoryczne. 

Świadomość  hiperorganiczna  –  stadium  rozwoju  świadomości  reprezentujące 
pierwotną  fazę  wykraczania  poza  formę  cielesną  w  której  to  fazie,  za  sprawą  wysoce 
rozwiniętych  zdolności  telepatycznych  przy  pomocy  organów  zmysłowych  włókien 
eterycznych  do  świata  naturalnego  przesyłana  jest  informacja  zwrotna,  która  staje  się 
podstawą stworzenia nowych form natury określanych jako hiperorganiczne. 

Człowiek  hybrydowy  –  Inny  termin  na  określenie  człowieka  planetarnego,  który 
odnosi  się  do  gatunku  homo  sapiens,  który  przybrał  postać  ostatnich  generacji  całego 
trwającego  dwadzieścia  sześć  tysięcy  lat  cyklu,  podczas  którego  typ  ludzki  nie  jest  już 
związany  jakąkolwiek  szczególną  kulturą,  tradycją  czy  zasadą,  stanowi  zatem  swoistą 
hybrydę często zbytecznych przekonań. 

Joga integralna – Joga obejmująca całe ciało, cały system integracji w swoim własnym 
kontekście  i  w  szerszym  kontekście  makrośrodowiska,  zarówno  natury  ziemskiej,  jak  i 
kosmicznej. Podstawa praktyk założycielskich Historii Kosmicznej. Termin ten został po raz 
pierwszy użyty przez Śri Aurobindo, był także używany przez Swami Satchinandę. 

Inteligencja – Jakość świadomości zawsze ewoluująca ku wyższemu celowi. 

215



Jnana Joga – Joga wiedzy lub mądrości. Zjednoczenie z elementem boskim poprzez 
wykonywanie  wyższej  przyczyny,  logikę,  myślenie  analityczne  i  analogiczne,  odróżnianie 
prawdy od fałszu. 

Prawo Karmy – Prawo przyczyny i skutku. Po każdej akcji następuje reakcja – zasada 
ta  ma  swoje  zastosowanie  wobec  myśli,  słów  i  czynów  –  w  rzeczywistości  ludzkiej 
zrozumienie tego prawa jest nieodzowną podstawą dla przebudzenia moralnego/duchowego. 

Prawo Czasu – T(E)=Sztuka, energia pomnożona przez czas jest równa sztuce, gdzie 
wartość  zmiennej  T   jest  równa  stałej  częstotliwości  12:20,  energia  zaś  równa  jest 
jakiejkolwiek formie procesu planu zjawiskowego. Sztuka stanowi natomiast efekt powstały 
w rezultacie,  który harmonicznie  ustanawia  świat  zjawisk.  Zasada  wtórna:  przyspieszenie 
czasu jest momentalnie nieskończone, za sprawą czego czas staje się medium telepatii. 

Życie  –  wtórne  zjawisko  kosmiczne  wyrażające  dziedzinę  możliwości  pomiędzy 
dziedziną kryształów a hiperorganicznymi dziedzinami czystej śwaidomości. 

Maldek – piąta planeta licząc od Słońca, zniszczona przez nadnaturalne wydarzenia 
dotyczące  Jowisza  i  Saturna  w  odległej  przeszłości.  Jego  zniszczenie  zaowocowało 
uformowaniem się pasma asteroidów, które zostało odkryte 1 stycznia 1801 roku (Białego 
Lustra Rytmicznego).  Podstawa psychokosmologii  międzyplanetarnej, znanej  również jako 
„Upadek Człowieka”. 

Matryca  –  stadium-rezultat  procesu  formacyjnego,  który  tworzy  pętlę  sprzężenia 
zwrotnego z projektującym bytem (projecting entity). Określa także całą sieć kolektywnych 
halucynacji technosfery. 

Umysł – Niemożliwe do umieszczenia w przestrzeni medium inteligencji, kondensator 
różnego rodzaju warstw myślących. 

Moralne/Imaginacyjne/Fenomenalne – Pojęcia te związane są z potrójnym modelem 
Wszechświata,  stanowiącym  rzeczywistość,  przez  którą,  jak  nas  zaprogramowano,  mamy 
przejść,  zawierającą  w  sobie  symultaniczny  zmysłowy  wkład  zjawiskowy,  imaginacyjną 
interpretację percepcyjną i pewien poziom moralnego podejmowania decyzji. 

Pole  morfogenetyczne  –  Opisuje  telepatyczne  subpola   danego  gatunku,  a  także 
subpola powstałe  w drodze ewolucyjnej  za sprawą wyższych gatunków, odpowiadających 
różnym  aspektom  cyklu  ewolucyjnego;  każde  pole  telepatyczne  tworzone  albo  przez 
niektórych lub wszystkich członków danej grupy, albo też kompleksy grup czy cały agregat 
planetarny. 

Misterium Kamienia  – Drugi  cykl  proroctwa Telektonon Pacal  Votana  z  lat  2004- 
2011.  Czas  doskonalenia  duszy  ludzkiej,  wskrzeszenia  i  budzenia  Siedmiu  Władców 
Pieścienia, pierwszych siedmiu z dziewięciu Bolontiku, znany też jako Czas Środka, most 
łączący umierający świat 12:60 i świtające Niebo na Ziemi 13:20.

Noosfera – Powłoka psychiczna Ziemi lub jej warstwa myśląca. Magazyn i jednostka 
regulująca sumę interakcji mentalnych przeszłości, teraźniejszości i przyszłości całego życia 
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ziemskiego,  zarówno  w  dziedzinie  zjawiskowej,  jak  i  imaginacyjnej.  Następne  stadium 
ewolucji człowieka, scena nadpsychicznej aktywacji i nadpsychicznego zstąpienia. 

Pacal  Votan  –  Naczelny  galaktyczny  wysłannik  majański,  który  stworzył  samego 
siebie  poprzez  swe  samadhi  GM108X,  aby wcielić  się  w osiemdziesięcioletnim cyklu  w 
latach 603-683 w Nan Chan (Palenque). Pierwsze 28 lat trwało przygotowanie do 52-letniego 
cyklu  włądzy  w  latach  631-683;  w  tym  okresie  wszystkie  kody  galaktyczne  czasu  i 
przepowiedni   zostały zsynchronizowane w celu  przygotowanie  na  nadejście  UR w roku 
2012. 

Człowiek  Planetarny  –  Ostatnie  stadium  homo  sapiens;  pewna  globalna  hybryda 
techno-kulturowa charakteryzująca się uzależnieniem od maszyn, zaburzonymi standardami 
moralnymi  oraz  prymitywnym świtem świadomości  globalnej;  byt  ten  musi  zaistnieć,  by 
został zbawiony przez Historię Kosmiczną

Holon  Planetarny  –  Struktura  eteryczna  planety  zdefiniowana  przez  20  solarnych 
pieczęci,  w  których  zakodowana  jest  kosmiczna  częstotliwość  chronometryczna.  W  ten 
sposób ustrukturyzowane w swym nałożeniu na ciało prawdy,  by odnaleźć esencje pięciu 
rodzin ziemskich; wiedza o holonie planety jest nieodzowna dla geomancji i zaawansowanych 
praktyk ładu synchronicznego.  

Logos  Planetarny –  Służący za  przewodnika  międzywymiarowy rdzeń  inteligencji 
noosfery,  znajdujący  się  wewnątrz  ośmiokątnego  żelaznego  rdzenia  kryształowego 
znajdującego się we wnętrzu Ziemi. 

Planeto-Kosmiczny  – Termin,  który  odnosi  się  do  zasady,  dając  początek  nowej 
ewolucyjnej syntezie aspiracji duchowych i psychicznych. 

Planetofizyczny  –  Odnoszący  się  do  całej  dziedziny  materii,  organicznej  i 
nieorganicznej, konstytuujący sumę totalności, która jest tym samym władana przez  zasady 
jednoczące i łączące. 

Planetopsychiczny  –  Złożony  ze  wszystkich  strumieni  profetycznych  działających 
jako powłoka świadomości w kolektywnej ludzkiej psyche. 

Plazmy  –  Punkty  odniesienia  dla  poznania  telepatycznego,  wszech-przenikające 
pierwotne rezonansy energetyczne elektryczności kosmicznej. 

Regulator Banku Psi – Panel kontrolny lub system nerwowy noosfery. Umieszczony 
między  dwom  pasami  promieniowania  Van  Allena,  bank  psi  przypisany  jest 
czwartowymiarowemu czynnikowi chronometrycznemu, który reguluje DNA. Bank psi służy 
jako  2080-jednostokowe  archiwum,  w  którym  deponowane  są  wszelkie  zapisy  czasu 
czwartowymiarowego. 

Psychogenetyczna  pętla  sprzężenia  zwrotnego  –  Samospełniające  się  środowisko 
świadomości  ustanawiane  przez  daną  istotę  w  celu  wypełnienia  swoich  fundamentalnych 
potrzeb związanych z przeżyciem. 

Quantonomio  Citobarico  –  Pierwotne  organizujące  i  koordynujące  struktury 
rzeczywistości  kosmicznej  rozumiane  jako  transformator  energii  elektroplazmowej; 
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dosłownie  jest  to  indeks  ciśnienia  wywieranego  na  cząsteczce  lub  komórce;  identyfikuje 
strukturalnie  pierwotną  formę  modelu  pola  rezonacyjnego.  Nie  można  odróżnić  go  od 
struktury czakr (na poziomie mikro) i generatora galaktycznego (na poziomie makro). 

Drugie  Stworzenie  –  Wielość  poziomów  wypełnienia  kosmicznych  kodów 
historycznych, w tym także misterium kamienia, które pojawiają się w momencie Zamknięcia 
Cyklu  i  stanowią  funkcję  wypełnienia  Prawa  Czasu.  Odpowiada  tradycyjnym 
przepowiedniom odnajdywanym w tekstach biblijnych i koranicznych. 

Siedem Lat Proroctwa – Pierwszy cykl Telektonon Pacal Votana (1993-2000). Czas 
popularyzacji dwudziestoośmiodniowego Kalendarza Trzynastu Księżyców rozumianego jako 
instrument Drugiego Stworzenia. 

Siddha – ten, który uzyskał moc siddhi. 

Siddhi – paranormalne moce rozwijane przez joginów i wyższe istoty awataryczne w 
rodzaju Chrystusa, którzy wykazują zdolności wykraczające poza normalne prawa rządzące 
rzeczywistością planu fizycznego. 

Czarodziejska  Percepcja  Całego  Ciała  –  Zdolność  do  doświadczania  całej 
rzeczywistości  poprzez  świadomie  zintegrowane  pola  zmysłowe,  których  rezultatem  są 
wysoce  skupione  techniki  jogiczne  i  medytacyjne.  Wielozmysłowa zdolność  niezbędna w 
procesie rozumienia Historii Kosmicznej i ewolucji przy jej pośrednictwie. 

Dusza – Ta część bytu, w której zapisany jest Boski Rozkaz wraz z doświadczeniami 
życiowymi  Wszechświata  Moralnego;  nośnik  śwaidomości,  migrujący  komponent  życia; 
naczynie Esencji Formy.  

Sunna – w islamie Sunna, czyli historia o proroku, powiązana jest z tradycją Hadisów, 
skutkującą  rozbudowanym  systemem  wysoce  restrykcyjnych  praw  niekoniecznie 
wynikających  czy  zawartych  w  pierwotnym  tekście  Koranu,  który  stał  się  podstawą 
historycznego społeczeństwa islamskiego. 

Nadświadomość  –  Rozwinięty  ewolucyjnie  stan  umysłu  i  świadomości,  któ®y 
charakteryzuje się telepatyczną wszechwiedzą i wszechstronnością. 

Nadpsychiczny – Dotyczący kolejnego stadium ewolucji (noosfery) wykraczającego 
poza aktualnie istniejący i skłonny do fragmentacji wszystkiego „umysł”.

Ewolucja  suprapsychiczna  –  Stadium ewolucji  w którym świadomość  nie  jest  już 
zależna od umysłu rozumianego jako świadoma własność wymagająca ciała-gospodarza w 
planie fizycznym. Jest to także zasada zstąpienia boskich informacji przejawiających się jako 
objawienie. 

Suprafizyczny  –  dotyczący  nadzwyczajnej  sprawności  fizycznej  przekraczającej 
naturalne predyspozycje, która może zostać wytłumaczona jedynie poprzez działanie mózgu 
według „zasad paranormalnych”
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Suprazmysłowy  –  Dotyczący  paranormalnych  lub  telepatycznych  poziomów 
zmysłowości.  Przykładem  może  być  tu  suprazmysłowe  doznanie  Votana,  który  po  raz 
pierwszy spojrzał na fotografię Twarzy na Marsie. 

Ład Synchroniczny – Funkcjonowanie czwartowymiarowego aspektu rzeczywistości, 
poznawalne za sprawą kodów 13:20 Prawa Czasu. 

Technosfera  –  Sztuczna  przemysłowa/technologiczna  powłoka  Ziemi,  która  neguje 
naturalny czas  i  wyższą  świadomość.  Globalna  sfera  będąca  sztuczną  strukturą  opartą  na 
maszynowej świaromości i sztuczkach marketingowych. 

Trzynasty Baktun – Ostateczny Baktun – sekwencja 144.000 dni – wieńczący Wielki 
Cykl  kalendarza  Majów.  Trwa  od  roku  1618  do  2012.  Baktun  ten  symbolizuje  szczyt 
materializmu  historycznego  i  definiowany  jest  jako  Baktun  Transformacji  Materii. 
Wykładnicze przyspieszenie materii i ludzkiej biomasy podczas ostatnich 26 lat tego okresu 
wywołuje przejście od biosfery do noosfery i zstąpienie Historii Kosmicznej. 

13:20 – naturalna uniwersalna częstotliwość synchronizacji, podstawa Prawa Czasu. 
Jako  matematyczny  stosunek  oparty  na  13  galaktycznych  tonach  stworzenia  i  20 
częstotliwościach słonecznych, uniwersalna częstotliwość synchronizacji stanowi harmonijną 
wartość  stałą.  Aktywowana  za  sprawą  przyjęcia  opartego  na  dwudziestu  ośmiu  dniach 
Kalendarza  Trzynastu  Księżyców  stanowi  podstawę  ponownego  sformułowania  umysłu 
ludzkiego. 

12:60 – sztuczna częstotliwość chronometryczna oparta na połączeniu nieregularnych 
dwunastu  miesięcy kalendarza  gregoriańskiego  z  mechanistycznym systemem zegarowym 
opierającym się  na  60  minutach  i  60  sekundach.  Tworzy pewne  nieświadome  programy, 
których rezultatem jest współcześnie istniejąca struktura świata. Historia Kosmiczna ma za 
zadanie wymazać i zastąpić tę strukturę.                     

   
Kod 28:7 – Odwołuje  się  do składającej  się  z  64 jednostek siatki  Harmonicznego 

Modułu Tzolkin między trzecią a szóstą i między ósmą a jedenastą kolumną oraz między 
kodem  Dłoni  7  i  kodem  Czarodzieja  14.  Środkowa  siatka  posiada  wiele  warstw 
symbolicznych, ale określa się ją mianem 28:7 z uwagi na jej strukturalne sformułowanie 28 
GAP-ów, które stanowią siedem okultnych kwartetówprzy czym każdy z nich składa się z 28, 
stąd  28::7;  dotyczy  to  także  pewnego  rodzaju  kosmologii  matematycznej  stanowiącej 
podstawę, między innymi, DNA i siatki Telektonon. 

Tzolkin – Dosłownie – święty rachunek. Majański cykl 260-dniowy, który ustanawia 
podstawową matrycę 13:20, czwartowymiarowy standard częstotliwości 13:20.

Falowa harmonia historii –Dotyczy cyklu trzynastu baktunów wraz z ich tożsamością 
holonomiczną i matrycą 13:20 lub Modułem Harmonicznym wykazując, że to co uznajemy za 
historię  ludzką  stanowi  w  istocie  funkcję  wyższowymiarowego  śladu  harmonicznego, 
posiadającego skończony promień w czasie (3113 p.n.e. – 2012 n.e.).

Joga  – Praktyka,  sztuka  i  nauka jednoczenia  jaźni  oraz  jednoczenia  jaźni  z  boską 
rzeczywistością.  Podstawa  Historii  Kosmicznej  rozumianej  jako  wiedza  i  ponowne 
sformułowanie umysłu ludzkiego. 
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Jogin,  Jogini  –  Mistyczny  transcendentalista,  którego  praktyka  życia  stanowi 
zjednoczenie  z  pierwiastkiem  boskim.  Podstawa  normalnego  typu  ludzkiego  w  epoce 
noosfery.     

„Kosmiczna Historia Kronik” Tom I Księga Tronu
Rozdział 11

Paranormalność wielowymiarowa i Nauka Kosmiczna

   Włączenie  się  w  noosferę  stanowi  skok  świadomości  na  tyle  gigantyczny,  że 
możemy sobie jedynie wyobrażać jak ogromny będzie zakres przemiany, która nastąpi w jego 
rezultacie. Aby  ułatwić  zasadnicze  przystosowanie  się  do  śwaidomości  udzkiej,  jakie 
obejmuje  aktywizacja  noosfery,  niezbędne  jest  kultywowanie  paranormalności 
wielowymiarowej.  Po  pierwsze  należy  uświadomić  sobie,  że  noosfera  jest  czującym 
organizmem o rozmiarze planetarnym. Pomyśl o sobie w powiązaniu z planetą, a następnie 
uświadom sobie jak rozległy jest ten noosferyczny czujący organizm planetarny. Noosfera 
jako organizm planetarny charakteryzuje się nie tylko ogromnym rozmiarem, ale rozciąga się 
również na inne wymiary.

Innymi  słowy noosfera  zakodowana  jest  w  wielowymiarowej  skali  uniwersalnego 
umysłu kosmicznego, z którego wyrasta całokształt Historii Kosmicznej i Nauki Kosmicznej 
(co  opisane  zostanie  w  Tomie  II).  Aby  zatem  móc  w  pełni  korzystać  z  potencjału 
pojawiającego się wraz z nadejściem noosfery, człowiek powinien zastanowić się nad sferą 
paranormalności  wielowymiarowej.  Kiedy  opisywane  moce  i  siły  zostaną  właściwie 
zrozumiane i inteligentnie rozwinięte, nadają życiu nowe i całkowicie odmienne znaczenie. 

Podczas  gdy  wielowymiarowe  operacje  świadomości  są  czymś  normalnym  dla 
noosfery,  z  punktu  widzenia  człowieka  zjawisko  to  ma  charakter  paranormalny. 
Parapsychologia  w  rozumieniu  Nauki  Kosmicznej  dotyczy  pewnego  typu  zjawisk,  które 
charakteryzują czynniki mózgu wykraczające poza rozum, czyli zjawisk paranormalnych. Są 
to  elementy lub komponenty,  które rozszerzają umysł  i  przenoszą go na wyższe poziomy 
świadomości.  Zgodnie  z  Nauką  Kosmiczną,  zjawisko  paranormalne  to  realny  fakt, 
nieznajomość  genezy  którego  może  skutkować  fanatyzmem,  histerią  lub  szaleństwem. 
Wytłumaczyć go można jedynie poprzez pierwiastki wymiarów czwartego i piątego. 

Wiele osób ma doświadczenia paranormalne i wydaje im się, że popadają w obłęd, 
ponieważ doświadczenie te mają się nijak do „powszechnie przyjętych” punktów odniesienia. 
Nauka  Kosmiczna  przechodzi  do  wypowiedzi:  „Termin  <<duch>>  wiąże  się  z  wyższym 
planem boskim siódmego wymiaru, plazmatycznym poziomem promienistym lub miejscem 
narodzin ducha”. Dlaczego posiadamy ducha, który podlega procesowi ewolucji? Jaki jest 
tego cel? Bóg kieruje wszystkim, zatem wszystko musi mieć boską przyczynę. Sama w sobie 
świadomość  jest  bardzo  ograniczona  w  porównaniu  z  Wszechświatem.  Zjawiska 
paranormalne  umożliwiają  rozciągnięcie  umysłu  ku  tym  aspektom  świadomości,  które 
powinny były wykazywać wyższy poziom egzystencji , do jakiego powinniśmy dążyć. 

Siły paranormalne, o których mówimy, naprawdę są porównywalne z buddyjskimi i 
hinduistycznymi  praktykami  siddhi,  temat  których  poruszyliśmy  w  Rozdziale  5.  W 
większości  ludzi  te  moce  paranormalne  czy  też  siddhi,  jakkolwiek  wrodzone,  są  raczej 
odległe  i  trudne  do  osiągnięcia  –  i  to  jest  właśnie  źródłem  całego  problemu.  Siły 
paranormalne stanowią swego rodzaju potencjały ewolucyjne,  nie są jednak celem ewolucji. 
Stanowią  efekt  uboczny,  czyli  owoc  ewolucji  wyższej  świadomości.  Osiągnięcie  mocy 
paranormalnych wymaga starań, dyscypliny umysłu i wysiłku. Wysiłek ten nie jest jednak 
nakierowany  na  pozyskanie  określonych  mocy,  lecz  osiągnięcie  maestrii  w  dziedzinie 
samorealizacji, co stanowi cel jogi i medytacji. Po zademonstrowaniu tych mocy wielu ludzi 
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może  podnosić  larum,  inni  mogą  z  kolei  darzyć  tych,  którzy  je  przejawiają  ogromnym 
szacunkiem – tego rodzaju zachowania stanowią jednak w większości niedojrzałe przejawy 
materializmu duchowego i ubóstwa duchowego. 

Magija  ma swoje źródło w  mistrzowskiej  wiedzy najwyższej.  Tego rodzaju magija 
istnieje także na planie boskim piątego wymiaru wraz z wyższą jaźnią, która umożliwia i  
nadzoruje wszystkie zjawiska paranormalne w celu rozbudzenia świadomości dla wyższych 
planów  koegzystencji.  Jeśli  nie  doświadczamy  zjawisk  paranormalnych,  zostaniemy  na 
wieczność  wessani  w  powiązaną  z  czystym  planem  materialnym  analizę  życia  i 
rzeczywistości.  Paranormalność  istnieje,  by  rozbudzić  w  nas  wrażliwość  na  to  zjawisko 
wyższego planu. Byty piątowymiarowe działają z polecenia Boga. 

W Świętym Koranie Bóg mówi Mojżeszowi, że nie powinien obawiać się spotkania z 
faraonem  i  magami  –  i  że  powinien  odrzucić  swoją  laskę.  Mojżesz  posłuchał  boskiego 
rozkazu  i  odrzucił  swą  laskę,  która  –  ku  jego  ogromnemu  zdziwieniu  –  na  jego  oczach 
przemieniła się w węża. Oznacza to, że Bóg udostępnił wyższej jaźni Mojżesza siły „magiji” 
w celu zademonstrowania faraonowi, że jego potęga miała boskie źródło i była potężniejsza, 
niż jakakolwiek (niższa) „magija” którą mógł rozporządzać władca Egiptu. Na podstawie tej 
opowieści  widzimy,  że  Bóg  pozostaje  poza  wszelkimi  definicjami  i  posiada  niezliczone 
zdolności. 

W percepcji  czarodzieja  Historia  Kosmiczna  stanowi  akt  magiji,  który  za  sprawą 
umiejętnego posługiwania się nim służy rozwiewaniu iluzji rzeczywistości i zastępowania jej 
doskonalszą  strukturą.  Słowo  „magija”  wywodzi  się  od  dwóch  terminów  sanskryckich: 
manas („umysł”)  i  maja  („iluzja”)*.  Prawdziwa  magija  znosi  wszystkie  poprzedzające  ją 
systemy wiedzy. Magija stanowi supramentalną moc wywierania wpływu na procesy i siły 
naturalne. Czarodziej posługuje się wszystkimi środkami praktycznymi mając na celu badanie 
Historii Kosmicznej. Celem jest tu przemiana struktury ewolucyjnej nakierowana ku stadium 
człowieka galaktycznego.   

        
Wprowadzenie do Nauki Kosmicznej i światów równoległych

Aby rozwijać  zdolności  paranormalne,  musisz  najpierw  uzyskać  pewne  pojęcie  o 
równoległych światach egzystencji. Oznacza to, iż po pierwsze trzeba zrzucić z siebie pęta 
przekonania, że świat w którym żyjesz obecnie stanowi jedyny istniejący świat. A gdzie na 
przykład znajduje się ten świat kiedy śnimy? Albo nawet gdy oddajemy się marzeniom – 
gdzie jest wówczas ten świat? Albo gdy doświadczamy déjà vu, jakkolwiek byłoby ono ulotne 
– czy doświadczamy wówczas świata istniejącego obok naszej codzienności? Chodzi o to, że 
nie możemy zgłębić innych wymiarów bez pewnej percepcji lub zrozumienia że fizyczny plan 
codziennej rzeczywistości na jawie nie jest jedynym światem. 

Pierwszy wymiar inicjuje polarność i rozciąga się od eterów protoelektronowych aż do 
miriad.  Drugi  wymiar  to  parton  (cząstka  energii)  wymiar  pierwotnych  sił  elektrycznych. 
Najpierw mamy więc do czynienia z polarnością, a potem z cząstkami energii. Trzeci wymiar 
ma  charakter  atomowy  i  subatomowy.  To,  co  zbudowane  jest  z  atomów  i  cząstek 
subatomowych  postrzegamy  jako  materię  i  wszystko  to  co  jest  charakterystyczne  dla 
trzeciego wymiaru. Materia jest redukowalna do swoich najprostszych cząstek składowych – 
struktur  atomowych  i  subatomowych,  co  oznacza,  że  wszystkie  procesy  zachodzące  w 
trzecim,  materialnym  wymiarze  stanowi  funkcję  atomów  i  cząstek  subatomowych. 
Trzeciowymiarowa przestrzeń zawiera w sobie wysokość, szerokość i głębokość. Głębokość 
to trzeci wymiar. Trzeci wymiar to także wymiar „ja”, ego lub jaźni. 

** W rzeczywistości słowo ma pochodzenie medyjskie. W kulturze medów magowie byli 
kapłanami-czarownikami. Przyp. tłum.
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Zgodnie  z  zasadami  Nauki  Kosmicznej  wzór  genetyczny  daje  początek 
jednoczesnemu  formowaniu  się  dwóch  istnień  biologicznych  –  trzeciowymiarowego  i 
czwartowymiarowego. Prawo Czasu uczy nas o tym samym: „Wszystkie istnienia biologiczne 
nazywane  ludźmi,  posiadają  swój  holon,  czwartowymiarowego  dublera,  uśpionego  i 
stłumionego przez odchylenie od normy jakim jest odchylenie od normy 12:60. Uaktywnienie 
holonu  dokonuje  się  w  toku  rozwoju  ewolucyjnego  zależnnego  od  uwolnienia  się  od 
organicznej  świadomości  instynktownej  i  przejście  ku  telepatycznej  świadomości  trwałej” 
11.1 – Dynamics of time. 

Czwarty  wymiar  ma  także  charakter  atomowy  i  subatomowy,  choć  z  niższym 
poziomem walencji lub walencją o mniejszej częstotliwości. Walencja to spajająca, lgnąca siła 
struktury materialnej. Czym niższy współczynnik walencji, tym mniejsza gęstość struktury. 
Zostało  jednoznacznie  stwierdzone,  że  walencja  czwartego wymiaru  jest  dziesięciokrotnie 
niższa,  niż  walencja  trzeciego wymiaru.  Oznacza  to,  że  mamy do czynienia  z  substancją 
fundamentalnie eteryczną. Jaźń czwartowymiarowa jest przez nas identyfikowana jako „to” 
albo  „inne”.  Jaźń  czwartowymiarowa stanowi  ten  aspekt  naszego  istnienia,  który istotnie 
doświadcza zjawisk paranormalnych. 

Czwarty wymiar składa się z cząstek atomowych i subatomowych o dziesięciokrotnie 
niższej walencji, w której wszystkie cząstki elementarne i cząsteczki są „rozrzucone”. Czym 
bardziej  są  rozrzucone,  tym bardziej  eteryczny i  niesubstancjalny  mają  charakter.  Postać 
człowieka czwartowymiarowego może jednak przypominać istotę ludzką, która jednakże jest 
bardziej przezroczysta – można widzieć przez nią. Do czwartego wymiaru należy także czas – 
oznacza do, że czym bardziej rozrzedzona jest struktura atomowa, tym bardziej eteryczna jest 
substancja,  a  czym  bardziej  eteryczna  jest  substancja,  tym  więcej  pojawia  się  czasu  (w 
powiązaniu z trzecim wymiarem) – zjawisko to znane jest jako trzeciowymiarowa kompresja  
lub ekspansja czasu  w zależności od tego z perspektywy jakiego wymiaru spoglądamy. Na 
przykład  zgodnie  z  zasadami  Nauki  Kosmicznej  dwie  mechaniczne  godziny  w  trzecim 
wymiarze odpowiadają 20 godzinom w czwartym wymiarze.  W tym kontekście życie zostaje 
określone jako funkcja równoległych procesów, które jednocześnie zachodzą w wymiarach 
trzecim i czwartym. 

[s.  195  –  „...nie  możemy  zgłębić  innych  wymiarów  bez  pewnej  percepcji  lub 
zrozumienia że fizyczny plan codziennej rzeczywistości na jawie nie jest jedynym światem]

Nie  wszystko  co  istnieje  w wymiarach trzecim i  czwartym jest  życiem,  ale  życie 
pojawia się właśnie w wymiarach trzecim i czwartym. Warto zauważyć, że wymiary pierwszy 
i drugi są tu podciągane pod kategorię trzeciego wymiaru, ponieważ zasada biegunowości i 
elektryczność  leży u podstaw spinu i  wszystkiego tego,  co moglibyśmy określić  mianem 
ładunku elektrycznego całego Wszechświata, która katalizuje się w tym, że w każdym atomie 
jest jeden lub więcej elektronów. Elektron stanowi bardzo zaawansowaną ewolucyjnie formę 
polarności pierwotnej  lub pierwotne partony lub pierwotnych ładunków elektrycznych.  Z 
tego punktu widzenia wydaje się, że czas i przestrzeń skorelowane są tylko z pierwszymi 
czterema wymiarami. 

Istnienie piątowymiarowe stanowi poziom czysto elektroniczny – „wyższe ja” albo 
„wyższą  jaźń”.  Jest  to  boska  gra  z  przewodnikiem  duchowym,  esencją,  mistrzem-
wysłąnnikiem  kosmicznego  Boga  w  nas –  aniołem-stróżem  itd.  Piąty  wymiar  stanowi 
przestrzeń  w  której  czas  już  nie  funkcjonuje,  nie  działa  również  zasada  reinkarnacji. 
Reinkarnacja  dokonuje  się  jedynie  na  poziomie  atomowym  i  subatomowym.  Z  czysto 
biosferycznego punktu widzenia, reinkarnacja nie jest niczym innym, jak tylko biogeniczną 
migracją atomów. Istnieje skończona ilość biomasy, zatem jeśli umiera przedstawiciel danego 
gatunku,  jego duchowa esencja przybierze postać tego samego gatunku. Jeśli  na przykład 
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szop  zginie  rozjechany na  autostradzie,  narodzi  się  kolejny  szop.  Istnieje  rodzaj  „obiegu 
wtórnego” w obrębie gatunków – dotyczy to także człowieka. To tylko materia komórkowa 
składająca  się  z  konkretnych  atomów  i  cząsteczek  podlega  „obiegowi  wtórnemu”. 
Wymieranie gatunku dokonuje się  wówczas,  gdy śmierć staje  się  zjawiskiem częstszym i 
dokonuje się z większą intensywnością niż prokreacja, aż w końcu element prokreacyjny w 
ramach gatunku ulega pełnej anihilacji. 

Świadomość duszy to odrębna kwestia. Transmigracja duszy nie jest tak cześta, jak 
wędrówka  wzorów  pamięci.  Jeśli  spojrzymy  na  to  z  koranicznego  punktu  widzenia, 
posiadamy ciało i duszę. Czy dusza istniała w poprzednich ciałach? Dusze większości ludzi są 
dość prymitywne i tak naprawdę nie ma w nich  do transmigracji. Większość ludzi w końcu 
ulega uwarunkowanym przekonaniom, ponieważ materiał, który transmigruje zawiera w sobie 
określone wzory pamięci lub kody pamięci, które predysponują dane istnienie do podążania 
za dominującym nurtem kultury własnych narodzin, jakakolwiek kultury by to nie była. 

Gdzie rozpoczyna się dusza? Gdzie formuje się dusza? Dusza jest tym elementem, 
który wystawiany jest na próbę, ciało natomiast stanowi instrument testu lub bramę. Ciało 
zostało stworzone by można było zaobserwować w którą stronę się uda. Trzeciowymiarowe 
ego jest aspektem identyfikowanym poprzez ciało. To tak jak ktoś mówi „Ale ja nazywam się 
Martha Simpson” lub „jestem Julio Hernandez”. Próba służy sprawdzeniu czy dusza zamierza 
identyfikować  się  z  trzeciowymiarowym  ciałem,  czy  też  usłyszy  wyższy  głos 
czwartowymiarowego dublera wzywający pomocy. 

Ponowne połączenie istoty trzeciowymiarowej i istoty czwartowymiarowej

Pierwszy  aspekt  życia  prezentowany  przez  Naukę  Kosmiczną  stanowi  redefinicję 
człowieka,  który odtąd uważany jest  za generator  energii  zwany  quantonomio citobarico.  
„Quanto” oznacza liczbę, „cito” – komórkę a „barico – ciśnienie.  Quantonomio citobarico 
stanowi zatem liczbę kwantową ciśnienia komórkowego głównych obwodów energetycznych 
ciała, którymi są czakry lub też pola mocy odpowiedzialne za spajanie ciała eterycznego przy 
zastosowaniu  aury.  Nauka Kosmiczna wykazuje w jaki  sposób wszystko wpływa na  nas, 
uaktywniejąc nasze czakry – a potem PAFF! – i już jesteśmy w środku ciała.

Nauka  Zachodu  obfituje  w  „terminy  naukowe”.  Co  dobrego  wynika  jednak  z 
„kwarku”  czy  „kwazaru”  jeśli  nie  wiemy,  w  jaki  sposób  wpływają  one  na  nas?  W swej 
strukturze  Nauka  Kosmiczna  przenosi  nas  z  poziomu  fizyki  subatomowej  na  poziom 
subatomowych plazm i elektroniki, co natychmiast prowadzi do systemu czakr, następnie do 
nader  interesującej  definicji  genetyki,  a  dopiero  potem  do  fizyki  jądrowej.  Podejście  to 
prowadzi  do  eksploracji  światów  równoległych,  następnie  do  psychocybernetyki,  która 
ukazuje  nam  w  jaki  sposób  są  skonfigurowane  i  jak  funkcjonują  poszczególne  obszary 
umysłu/świadomości.  Temat  ten  zostanie  omówiony znacznie  szerzej  w  Tomie  II  Kronik 
Historii Kosmicznej. 

Quantonomio citobarico  przedstawiane jest  w początkowej  części  całego tekstu na 
temat Nauki Kosmicznej w celu zademonstrowania, że struktury pierwotne Wszechświata i 
Kosmosu  (w tym plazmy, partony itd.) nie są czymś odległym. Wpływają na nasz system 
poprzez po pierwsze za pośrednictwem subtelnych ciał eterycznych, czakramów i subtelnego 
systemu  nerwowego.  Gdy  badamy  fizykę  i  mechanikę  kwantową,  musimy  nieustannie 
zastanawiać się nad tym, żę wszystkoznajduje się w nas. 

 
[s. 197 – SCHEMAT – 
„Citobarico” kosmiczne – komórkowy generator plazmowy
Cicloquon (promienie świetliste)
36 kompresorów
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PERLIOS
ACTIMIO
GAZ ANIMIO
Promienie Quon
KWAZARY
Rury Mauri
Pole elektrotermalne
Zapłon (Igneo) Ogień  

Ekwiwalencja holonomiczna i systemy ludzkich generatorów.
Podstawa noosferycznej paranormalności wielowymiarowej.
Biofizyczny generator czakramów.]

Nauka Kosmiczna uczy nas, że nie możemy rozdzielać tego co się dzieje z naszym 
ciałem i wszystkiego innego co należy do struktury atomowej, nie można również rozdzielać 
całości procesu ewolucyjnego opisywanego przez Naukę Kosmiczną od psychologii własnego 
rozwoju duchowego. Jest to kwestia fundamentalna przy rozwoju mocy wielowymiarowych, 
która  leży  u  podstaw  faktu,  że  zasadnicza  część  istoty  ludzkiej  ma  czarakter 
czwartowymiarowy. 

Nauczenie się sztuki koordynacji swojego istnienia trzeciowymiarowego za pomocą 
istnienia czwartowymiarowego stanowi główny cel życia i  otwiera nas na paranormalność 
wielowymiarową, która w istocie stanowi normę. Właśnie dlatego tak ważną rolę odgrywa 
praktyk jogi. Joga służy koordynacji ciała fizycznego z ciałem eterycznym – nie jest tym 
samym, co różne formy atletyki czy sportu. Joga i inne ćwiczenia psychofizyczne koordynują 
ciało  fizyczne i  trzeciowymiarowe,  co  służy procesowi  ewolucyjnemu.  Możliwa  staje  się 
wówczas ewolucja od bytu czwartowymiarowego do piątowymiarowego. Instrument ewolucji 
stanowi tu ciało trzeciowymiarowe. 

Siły kosmiczne i procesy elektryczne stanowią czynniki konstytuujące nasze istnienie. 
Badanie  Nauki  Kosmicznej  jest,  jeśli  chodzi  o  zrozumienie,  siódmym promieniem magii 
ceremonialnej, dzięki której możesz stać się czynnikiem usprawniającym proces transformacji 
pola  psychicznego  Ziemi,  będącego  funkcją  elektronicznych  linii  mocy.  Gdy zostanie  to 
zrozumiane,  wówczas  będziesz  wiedział  w  których  miejscach  należy  tworzyć  określone 
punkty  podparcia  czy  ciśnienia  celem  których  jest  zmiana  psychicznej  częstotliwości 
wibracyjnej i tym samym przemienić wszystkie elektroniczne linie mocy całej noosfery. Ma 
to  na  celu  przyspieszenie  transformacji  ewolucyjnej  ciała  eterycznego  wyrażającej  się  w 
odrzuceniu typowej dla współczesności halucynacji odejmującej cały świat, zawierającej w 
sobie współczesną postać nauki. 

Ponieważ posługujemy się pewną liczbą różnych terminów o podobnym znaczeniu, 
pojawia się  potrzeba wyjaśnień.  To,  co w myśl  Prawa Czasu określane  jest  jako „holon” 
dotyczy  bytu,  który  bywa  bardziej  mgliście  nazywany  mianem  „ciała  subtelnego”  lub 
„eterycznego”.  Ciało  eteryczne  stanowi  pokrywę  lub  nośnik  duszy.  Celem  istnienia 
holonu/ciała eterycznego jest zapewnienie duszy zdolności manewrowej. 

Według  Nauki  Kosmicznej,  uformowanie  istnienia  piątowymiarowego  nie  daje 
początku  śmiertelnemu  istnieniu  biologicznemu,  lecz  istnieniu  elektronicznemu 
posiadającemu aspekt  ludzki,  ale  wieczny.  To właśnie  piątowymiarowe istnienia  Votana  i 
Czerwonej  Królowej  stworzyły  między  sobą  relację  czarodziej-uczeń.  Musieli  stworzyć 
sytuację  trzeciowymiarową,  w  której  potencjał  uczenia  się  byłby  maksymalny.  W  tym 
przypadku mamy do czynienia z rodzajem binarnej zasady wymiany dokonującej się między 
pierwiastkiem męskim i pierwiastkiem żeńskim. Wymiana dokonuje się także między starszą i 
młodszą  generacją,  co  zapewnia  ludzką  strukturę  biologiczną  odpowiadającą  czysto 
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kosmicznej  zasadzie  i  szablonowi.  Na mocy pewnego rodzaju alchemicznego małżeństwa 
dusz, dwoje wysłanników funkcjonuje na zasadzie binarnych napędów kosmicznych w imię 
nadejścia  noosfery.  Bliźniacze  dusze  stają  się  prototypami  nowych  typów  ewolucyjnych. 
Dokładna konfiguracja dokona się jedynie w momencie Zamknięcia Cyklu. 

Sześć sfer mentalnych

Materiał niezbędny przy komunikacji między istnieniami z poszczególnych wymiarów 
formuje  się  za  pośrednictwem  umysłu,  który  stanowi  charakterystyczną  zdolność 
odróżniającą  człowieka  od zwierząt.  Pierwotnym celem umysłu  w ewolucji  ludzkiej  było 
ułatwienie  komunikacji  między  trzecim  i  czwartym  wymiarem.  Wszystkie  wymienione 
czynniki istnieją po to, by nadać pewien pęd ku górze od trzeciego do czwartego, a następnie 
piątego wymiaru. 

Według  Nauki  Kosmicznej  między pierwszym a  czwartym dniem od  narodzin  do 
umysłu za sprawą piątowymiarowego osobistego przewodnika duchowego wprowadzonych 
zostaje  sześć  mentalnych  sfer  świadomości.  Sześć  owych  sfer  opisuje  procesy  i 
funkcjonowanie umysłu powiązane z ze zjawiskami parapsychologicznymi, które w istocie 
dokonują  się  za  sprawą  przedświadomości  piątowymiarowej.  Funkcją  zjawisk 
paranormalnych  jest  przyciąganie  uwagi  istot  trzecio-  i  czwartowymiarowych.  Sfery 
psychiczne  powiązane  są  z  funkcjonowaniem  w  ramach  poszczególnych  wymiarów  i 
zapewniają danej istocie zdolności do łączenia się z informacją międzywymiarową. 

Centrum  każdej  z  sześciu  sfer  mentalnych  stanowi  agregat  z  analphas,  cieczy 
elektrycznej  powstającej  na mocy interakcji  dwóch partonów dających początek myśleniu 
albo też zdolności formowania myśli. Nauka Kosmiczna opisuje myśl jako serię analficznych 
grawiur.  W ten  sposób  akt  myślenia  stanowi  prawidłową lub  nieprawidłową manipulację 
analphas, zawsze opartą na wcześniej pozyskanej wiedzy. Mamy do czynienia z projekcją tej 
manipulacji na obszar świadomy. Jeśli jednak nie dysponujemy żadną uprzednio pozyskaną 
wiedzą, z trudnością podejmiemy próbę prawidłowej aktywności myślowej umożliwiającej 
funkcjonowanie  w  każdej  konkretnej  sytuacji.  Według  Nauki  Kosmicznej  wspomnienia 
stanowi wygrawerowane analfy składowane lub archiwizowane w szczelinach mózgowych. 
Wnioskowanie  to  świadoma projekcja  zestawów serii  analficznych i  odpowiadających im 
selektywnych działań. Serie lub zestawy analf tworzą wzory, które określamy mianem logiki 
lub rozumu o różnych poziomach spójności. 

[s. 199 -  Schemat:

Sześć sfer mantalnych

Piątowymiarowa „Wyższa Jaźń” /Czwartowymiarowe „inne”/Trzeciowymiarowa jaźń
Byt kontroli
Nie przejawione/przejawione
Plan/plan

System całościowy sterujący  jaźnią  w  pełni  świadomego  Człowieka  Kosmicznego 
[Homo Noosphericus].

Przedświadomość
Podświadomość
Świadomość
Trwała świadomość
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Nadświadomość
Świadomość podprogowa

Każda z powyższych sześciu sfer elektronicznych jest formowana na zewnątrz przez 
Heptagon  Umysłu  zeksternalizowany  w  sześciu  jakościach  sześcianu  (struktury  form 
elektronicznych zawsze składają się z siedmioczęściowych działów septagonalnych).

Pierwsza  sfera  psychiczna  –  przedświadomość  (...)  właśnie  w  tej  sferze  powstają 
parapsychiczne  manifestacje  i  zjawiska.  Sfera  psychiczna  pokrywa  móżdżek  człowieka  i 
stanowi bezpośrednią funkcję wyższej jaźni lub też piątowymiarowego ducha opiekuńczego.]

Każda z powyższych sześciu sfer elektronicznych jest formowana na zewnątrz przez 
Heptagon  Umysłu  zeksternalizowany  w  sześciu  jakościach  sześcianu  (struktury  form 
elektronicznych zawsze składają się z siedmioczęściowych działów septagonalnych). Zgodnie 
z Nauką Kosmiczną, gdy zewnętrzna struktura mózgu zostanie uformowana, wówczas formy 
psychiczne  są  niezniszczalne  (wieczne);  nie  mogą  zostać  zniszczone  przez  promienie 
laserowe, przez eksplozje atomowe, a tym bardziej za sprawą śmierci istoty ludzkiej. Oznacza 
to, że myślokształty pochodzące ze zniszczonych światów nadal pozostają w obrocie, choć 
nieświadomie.

Owe sześć sfer to: sfera przedświadoma, sfera podświadoma, (nietrwała) świadomość, 
trwała świadomość,  nadświadomość i  świadomość podprogowa.  O sferach tych będziemy 
pisać szerzej w kolejnych tomach. Teraz skoncentrujemy się na pierwszej sferze psychicznej – 
przedświadomości,  ponieważ właśnie  w tej  sferze  powstają  parapsychiczne  manifestacje  i 
zjawiska.  Sfera  psychiczna  pokrywa móżdżek człowieka  i   stanowi  bezpośrednią  funkcję 
wyższej jaźni lub też piątowymiarowego ducha opiekuńczego. 

Móżdżek składa się z trzech płatów, z których każdy pełni odmienną funkcję. Poprzez 
centralny płat otrzymywane są rozkazy ze strony wyższej jaźni. Jeśli dany rozkaz dotyczy 
istnienia  czwartowymiarowego,  trafia  do  lewego  płatu.  Jeśli  rozkaz  dotyczy  istnienia 
trzeciowymiarowego, wówczas wykorzystywany jest  prawy płat.  W ten sposób za sprawą 
przedświadomej sfery psychicznej kontrolowana jest aktywność ewolucyjna istnienia trzecio- 
i  czwartowymiarowego.  Ta  sfera  psychiczna  służy  jako  komora  rezonansowa  ciała 
fizycznego, w której zdolności paranormalne są rozwijane i składowane. 

Nauka  Kosmiczna  rozwija  sferę  parapsychologiczną,  ponieważ  właśnie  do  niej 
zmierzamy  w  toku  naszej  ewolucji  psychicznej/duchowej.  Zanim  rozpoczniesz  rozwój 
paranormalny,  musisz zrozumieć jak funkcjonuje mózg.  Jest  także w najwyższym stopniu 
istotne, by przestudiować wszystkie praktyki ładu synchronicznego, takie jak  Dynamics of  
Time, 7:7::7:7 Telektonon i 20 Tablets of the Law of Time. Praktyki te pozwalają ci świadomie 
pracować z innymi aspektami umysłu, co znacznie ułatwia osiąganie doskonalszych stanów. 

[s.  200  -  Zgodnie  z  Nauką Kosmiczną,  gdy zewnętrzna  struktura  mózgu  zostanie 
uformowana,  wówczas  formy  psychiczne  są  niezniszczalne  (wieczne);  nie  mogą  zostać 
zniszczone przez promienie laserowe, przez eksplozje atomowe, a tym bardziej  za sprawą 
śmierci istoty ludzkiej]

 Zgodnie  z  Nauką Kosmiczną „amplituda  lub  zakres  współczynnika  psychicznego 
uzyskiwana  jest  za  sprawą  szczególnych  praktyk,  telepatii,  głębokiej  medytacji  i 
przemieszczania się”. Przemieszczanie się i podróże w czasie są tym, czego dotyczy prawo 
czasu. Są to najlepsze metody, by poruszać się po obszernym Wszechświecie,  penetrować 
Wszechświat przy pomocy umysłu i przesyłać myśli z jednego końca Wszechświata na inny. 
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Możesz  nawet  podróżować  z  jednej  części  Wszechświata  do  innej,  jeśli  znasz  właściwe 
techniki projekcji holograficznej. 

„Przemieszczanie całego ciała w czasie stanowi zdolność wykroczenia poza teraz ku 
temu, co trwałe i ku nadświadomości. Osiąga się to poprzez totalną projekcję holograficzną, 
która polega na tworzeniu odpowiedniej proporcji między żywością i  pełnią alternatywnej 
osobowości  czwartowymiarowej  w celu  włączenia  doznań  ciała  wewnętrznego  zazwyczaj 
określanego jako <<jaźń>>”. 13.2 Dynamics of Time

Cztery poziomy Świadomości

Nauka Kosmiczna opisuje także cztery poziomy świadomości, w tym także Beta, Alfa,  
Teta i Delta. Istnieją następujące oscylacje fal mózgowych odpowiadające czterem poziomom 
świadomości:

1. Beta: 14 i więcej cykli na sekundę (stan przytomności)
2. Alfa: 7 – 13 cykli na sekundę (stan medytacyjny)
3. Teta: 4 – 6 cykli na sekundę (stan transu)
4. Delta: oświecenie

Beta jest świadomością i medialnością. Alfa jest doniosłą medytacją. Teta jest stanem 
śnienia. Delta jest oświeceniem. Wszystkie wymienione funkcje mogą zostać ukazane jako 
posiadające funkcje dotyczące sfery trzeciej i czwartej, ale także piątej i szóstej.  Sfery trzecia 
i  czwarta  odpowiadają  świadomości  i  trwałej  świadomości,  natomiast  piąta  i  szósta  – 
nadświadomości  i  świadomości  podprogowej.  Na  poziomie  trzecim i  czwartym stan  alfa 
opisywany jest jako doniosła medytacja lub koncentracja. Kiedy pozostajesz w pozycji asany, 
wówczas generujesz fale alfa. W sferze piątej i szóstej stan alfa odpowiada hipnozie. Kiedy 
pozostajesz w stanie hipnozy, wówczas znajdujesz się w stanie alfa, albo w stanie głębokiej 
medytacji.  Najgłębszą  możliwą  medytacją  jest  samadhi  albo  stan  autohipnozy.  To  trans, 
podczas którego zapamiętujesz wszystkie doświadczane przez siebie doznania. To stan bardzo 
głębokiej  medytacji.  Stan  Beta  to  stan  świadomej  przytomności.  W tej  chwili  zasadniczo 
generujemy fale Beta. W sferach piątej i szóstej fale Beta charakteryzuje własność określana 
terminem medialność. Medium funkcjonuje jako kanał przekazu dla kogoś lub czegoś innego. 

Sfery trzecia i czwarta są tym samym, co codzienna tak zwana normalna, niebadana 
świadomość.  Teta  jest  tym czego  doświadczasz  we śnie  lub  w stanie  śnienia.  Choć  stan 
śnienia  przywykliśmy  kojarzyć  z  tym  wszystkim,  co  dzieje  się  z  nami  podczas  snu,  w 
rzeczywistości stan ten w znacznym stopniu typowy jest dla naszej tak zwanej świadomości 
codziennej.  Innymi  słowy,  większość  spośród  nas  stanowią  lunatycy,  a  nasze  umysły 
nieświadomie dryfują od jednego tematu do drugiego, od jednego zagadnienia czy fiksacji do 
innych – nie ma tu żadnej różnicy ze stanem śnienia. Stan Delta stanowi stan oświecenia. Stan 
Delta stanowi zazwyczaj rezultat  pełnego koncentracji wysiłku mającego na celu kontrolę 
umysłu nad nieustannym procesem myślenia, charakteryzującego stan Teta. Ddelta w istocie 
stanowi zatem próg na drodze do stanu Alfa, który jest głęboką medytacją. Doświadczamy 
także stanu Delta wówczas, gdy doświadczamy spontanicznych, głębokich wglądów. Wtedy 
dochodzi do iluminacji jak gdyby we wnikliwej percepcji, jaką mamy. 

Definicje mocy paranormalnych 

Nauka Kosmiczna zapewnia nam opisy różnorodnych mocy paranormalnych. Mając 
na celu pełniejsze zaprezentowanie skali paranormalności wielowymiarowej i bezpośrednie 
wprowadzenie  Cię  w  metodę  Nauki  Kosmicznej,  prezentujemy fragment  słownika  pojęć 
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mających na celu zainspirowanie imaginacyjnej wizji Historii Kosmicznej trwającej w tobie 
w stanie uśpienia (bardziej szczegółowy słownik można odnaleźć w Tomie IV Kronik Historii  
Kosmicznej). Celem poznania lub rozwijania tych różnorodnych umiejętności jest uzyskanie 
możliwości  jak  najszerszego  wykorzystania  potencjału,  który  uzyskaliśmy  za  sprawą 
działania w ramach noosfery. Wszystkie te umiejętności są dostępne tym, którzy skłonni są 
podjąć wysiłek mający na celu ich uzyskanie. 

Bilokacja  –  Zdolność  do  przebywania  w  dwóch  miejscach  naraz  w  tym  samym 
momencie  czasoprzestrzennym.  Jest  to  ściśle  powiązane  z  podróżami  w  czasie.  Istnienie 
czwartowymiarowe podróżuje, podczas gdy istnienie trzeciowymiarowe pozostaje na miejscu. 
Bilokacja  dopuszczalna  jest  przez  wyższą  jaźń  wśród  ludzi  których  uznajeona  za 
odpowiednich  i  zawsze  ma  to  na  celu  otwarcie  wyższej  świadomości.  Gdy  śpisz,  sfera 
czwartowymiarowa  przemieszcza  się  na  poziom  świadomy.  Jest  to  bardzo  mocne 
doświadczenie,  które  umożliwia  bytowi  trzeciowymiarowemu  ujrzenie  wszystkiego,  co 
urzeczywistnia się w czwartym wymiarze na swoistym ekranie psychicznym. Podczas tego 
doświadczenia organizm uwalnia kwas mlekowy za sprawą nabrzmienia mięśni.

[s.  202 -  większość  spośród nas  stanowią  lunatycy,  a  nasze  umysły nieświadomie 
dryfują od jednego tematu do drugiego, od jednego zagadnienia czy fiksacji do innych – nie 
ma tu żadnej różnicy ze stanem śnienia]

Jasnosłyszenie  –  Rozwinięcie  umiejętności  słuchowej  umożliwiającej  słyszenie 
komunikatów, dźwięków, muzyki i głosów wymiarowych pochodzących z jaźni czwarto- i 
piątowymiarowej.  Zjawiska  te  można  usłyszeć  albo  za  sprawą  przemieszczenia 
czwartowymiarowego  holonu,  albo  poprzez  bezpośrednie  pozwolenie  ze  strony  sfery 
piątowymiarowej.  Na przykład  Telektonon Prophecy  napisana  została  ściśle  na  podstawie 
jasnosłyszenia.  Valum Votan otrzymał wówczas przekaz,  którego wysłuchał i  który spisał. 
Dany  fenomen  zostaje  podjęty  na  poziomie  Beta  (przytomność)  albo  na  poziomie  Alfa 
(koncentracja) na poziomie Alfa (koncentracja) lub Teta (sen lub śnienie).

Jasnowidzenie  –  Projekcja  międzywymiarowych  sytuacji  lub  faktów  na  poziom 
świadomy. Wyższa jaźń umożliwia informacji przybywanie za pośrednictwem mediacji lub 
channelingu. Własność ta opiera się na rzeczywistej wizualizacji lub możliwości oglądania 
danych obiektów na odległość. 

Znikanie  –  Kemio rozladowanie  statycznego  rozciągnięcia  (Kemio,  podobnie  jak 
Kum,  odnosi  się  do  pierwotnych  elektrycznych  linii  mocy  o  różnych  efektach  w 
trzeciowymiarowym  planie  fizycznym,  takich  jak  ten  gdy  trzeciowymiarowa  struktura 
molekularna zmienia  swój status  na czysto czwartowymiarowy,  dzięki  czemu nie  jest  już 
widzialna w świecie materialnym). 

Komunikacja międywymiarowa – Zdolność tę umożliwia istnienie piątowymiarowe 
w warunkach pozbawienia ciała.  Można stosować ją w przeciągu dwóch lat  od momentu 
śmierci. Po upływie tego czasu wyższa jaźń przystosowuje głos lub pozbawioną ciała osobę, 
aby otworzyć świadomość podmiotu. 

Lewitacja  – Jest to indywidualna inwersja biegunowości pól magnetycznych, którą 
można uzyskać dzięki znajomości tego mechanizmu  lub też pomoc ze strony wyższej jaźni. 
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Materializacja  –  Pojawianie  się  i  znikanie  przedmiotów.  Depolaryzacja  pól 
energetycznych istniejących w czwartym wymiarze w stosunku do którego stosowane jest 
spójne rozładowanie magnetyczne (Kum) w taki  sposób,  że napotkane obiekty – atomy i 
cząsteczki  –  są  rozpraszane  (dziesięciokrotnie)  i  łączone  ponownie,  aby  obiekt  mógł 
ponownie przybrać swój kształt. 

Medialność –  instrument pośredniczący świadomie lub nieświadomie między osobą 
do której dociera dany przekaz (pozostający w zgodzie z celami do których się dąży) a jej 
wyższą jaźnią.   

Premonicja  lub  prekognicja  –  Podobnie  jak  w  przypadku  przeczucia,  jest  to 
projekcja  wyższej  jaźni  na  ekran  mentalny  znajdujący  się  w  twojej  imaginacyjnej  „sali 
kinowej”.

Retrokognicja  –  Obserwowanie  lub  pamiętanie  faktów  które  wydarzyły  się  w 
przeszłości lub w przeszłych życiach, również uzyskiwana za sprawą wyższej jaźni; można 
osiągnąć ją na poziomach Alfa i Teta. Również wyświetlane są w twojej imaginacyjnej „sali 
kinowej”. 

Telekineza – Przesuwanie przedmiotów na odległość. Nie oznacza władzy umysłu nad 
materią . Zjawisko to możliwe jest za sprawą istnienia czwartowymiarowego.

Telepatia – Transmisja informacji odbywająca się za pośrednictwem dwóch wyższych 
jaźni lub istot piątowymiarowych dwojga ludzi, którzy w ten sposób komunikują się ze sobą 
wzajemnie. Jest to sprawa akcji, która w pełni zależy od pełnego zaakceptowania relaksuw 
twych podążaniach i w tym,kim jesteś. Gdy wprowadzisz się w stan głębokiego rozluźnienia i 
samoakceptacji, możliwa staje się eksploracja przy zastosowaniu telepatii oraz posługiwanie 
się  tą  umiejętnością  w  codziennych  działaniach.  Twoja  jaźń  trzeciowymiarowa  i 
piątowymiarowa  muszą  być  jednak  idealnie  skoordynowane  za  pośrednictwem  medium 
twojej jaźni czwartowymiarowej. 

Telewidencja – Wiedza o tym, co wydarzyło się w znacznej odległości. Projekcja ma 
swoje  źródło  w  piątym  wymiarze  poprzez  ekran  psychiczny  z  przedświadomości  do 
świadomości  (podczas  stanów  Alfa  lub  Teta).  Telewidencja  przypomina  hipnogagiczne 
marzenia na jawie pod tym względem, że również powiązana jest z elektryczną technologią 
telewizji, w której dźwięk i światło konwertowane są w impulsy elektryczne i zapisywane w 
postaci impulsów świetlnych i fal dźwiękowych. 

Powyższe terminy zasługują na dogłębne przestudiowanie. Stanowią klucze do swego 
rodzaju  mapy  drogowej  paranormalności  międzywymiarowej,  która  łączy  naszą 
wielowymiarową jaźń. Ważne, by zrozumieć powyższe procesy i uświadomić sobie, w jaki 
sposób za ich sprawą formuje się nasza jaźń trzecio-, czwarto- i piątowymiarowa. Wszystko 
to służy stworzeniu działającej jaźni triadycznej. Umysł istnieje, o czym wiemy z uwagi na 
jego formę biologiczną. Gdzie znajduje się umysł? Czy umysł jest rozpoznawalny w ramach 
istoty  ludzkiej,  którą  można  scharakteryzować  jako  istotę  żywą?  Czy  kryształ  posiada 
świadomość? Na czym polega różnica między kryształem, umysłem i świadomością? To są 
pytania  na  które  musimy sobie  odpowiedzieć.  Musimy zobaczyć  w jaki  sposób możemy 
przełożyć  to  zrozumienie  następującego  kontekstu  tego,  co  i  w jaki  sposób  ewoluuje  ku 
noosferze.   Do czego nam się to przyda?  W jaki sposób pomoże to ludziom, którzy nie 
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zmierzają do celu, którym jest integracja z noosferą? Albo może każdy będzie tak po prostu 
ewoluować ku noosferze?

Musimy  zrozumieć  to  w  sposób  tak  obiektywny  jak  to  tylko  możliwe.  Potem 
będziemy mogli zmierzyć się z problemami  natury psychologicznej poprzez powiązanie ich 
ze  strukturą  umysłu  i  innymi  komponentami,  pierwiastkami  i  możliwościami  umysłu 
opisywanego przez Naukę Kosmiczną. Są to opisy, które mają swoje źródło w perspektywie 
czysto kosmicznej elektrostatycznej sfery wszechobejmującej świadomości. 

Przyjęcie definicji umysłu charakterystycznej dla Nauki Kosmicznej jako kryterium 
bardziej  obiektywnego  niż  kryteria  proponowane  przez  współczesne  szkoły  psychologii 
wydaje  się  sensowne.  Współczesne  szkoły  psychologii  są  zaprzęgnięte  w  rozwiązywanie 
problemów związanych z rzeczywistością konsensualną, niezależnie od tego czy ich punkt 
widzenia  wykracza  poza  rzeczywistość  konsensualną  czy  też  nie.  Tym  niemniej,  celem 
wszystkich tych technik psychologicznych jest  uporanie się  z wyzwaniami rzeczywistości 
konsensualnej lub pomoc ludziom w ponownym zdefiniowaniu natury rzeczywistości – cały 
czas jednak mamy tu na myśli rzeczywistość konsensualną technosfery. 

Wszystko to ma znaczenie, ponieważ wiemy, że nasz cel stanowi noosfera. Naszym 
celem  jest  UR  (Uniwersalne  Przypomnienie)  i  chcielibyśmy  uzyskać  pewnego  rodzaju 
zrozumienie natury umysłu noosfery lub umysłu Ziemi. W jaki sposób powyższe analizy i 
opisy paranormalności wielowymiarowej przygotowują nas na zrozumienie noosfery i umysłu 
kolektywnego?   Co  potrzebują  wiedzieć  istoty  ludzkie  aby  móc  dokonać  transformacji 
obecnego stanu swojej  świadomości?  W jaki  sposób rozwijamy proces  edukacyjny,  który 
zastrzega, że istota ludzka jest istotą kosmiczną, żyjącą w świecie ładu i harmonii? Musimy 
przeprowadzić proces reedukacji człowieka, za sprawą którego powinien on zrozumieć swoją 
obecność i moc w Kosmosie wraz z poczuciem elegancji i piękna. 

Halucynacja  niższej  magii  jest  właśnie  tym,  co  usiłujemy odczynić,  podobnie  jak 
Padmasambhava  wygnał  demony  z  Tybetu.  To  samo  zadanie  czeka  nas  teraz  –  z  tym 
wyjątkiem, że tybetańskie demony zostały zastąpione przez demony materializmu żerujące na 
sztucznych  programach  chronometrycznych,  które  zdominowały  planetę.  Aby  skutecznie 
zrealizować powyższy cel  musimy nauczyć się  synchronicznie uaktywniać funkcję magiji 
ceremonialnej,  która  została  szerzej  objaśniona  w  rozdziale  12  niniejszego  tomu.  To  są 
szczegóły techniczne Nauki Kosmicznej. 

Magia ceremonialna i prawidłowe zastosowanie Nauki Kosmicznej posiada najwyższą 
wagę w procesie przemiany pola psychicznego w taki sposób, aby zaczęło funkcjonować w 
zgodzie z zasadami Drugiego Stworzenia. Zasady Nauki Kosmicznej pozostają w zgodzie z 
zasadami Drugiego Stworzenia; zostały skryte za fasadą nauki babilońskiej. Wszystko czego 
doświadczamy jest Historią Kosmiczną. Właśnie dlatego twoja tożsamość musi ulec zmianie. 
Musisz  stać  się  czarodziejem  planetarnym  rozwijającym  swoje  wielowymiarowe  moce 
paranormalne w celu wsparcia ewolucji nadpsychicznej planety. Nic innego nie istnieje i nie 
ma znaczenia. 

Rozdział 12

Magija ceremonialna
Wraz ze szczególnymi zastosowaniami da Czarostwa Planetarnego w 

okresie Zamknięcia Cyklu 
    
 Magija ceremonialna stanowi pokojową sztukę usuwania lub wypędzania niższych 

iluzji  i  magij  przy pomocy prawdy,  która  w swej  formie  względnej  wydaje  się  wyższą  i  
bardziej przekonującą iluzją – i tym samym wydaje się przewyższać tę zastępowaną. Czysta 
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intencja jest wszystkim. Wszelka prawdziwa magia oparta jest na zrozumieniu faktu, że dla 
większości ludzi rzeczywistość składa się z zestawu obrazów zaprogramowanych w umyśle. 
Zmiana rzeczywistości oznacza wprowadzenie obrazu lub zestawu obrazów precyzyjnie we 
właściwym momencie – tym samym nowy zestaw obrazów wymazuje i zastępuje Działanie to 
zakłada wiedzę na temat kluczowych obrazów, które zachowują system wierzeń,  wiedzę o 
odpowiednim momencie  receptywności  i  wiedzę  o  właściwych środkach  administrowania 
przekazem obrazów/symboli/narzędzi, tak by przekaz obrazów przebiegał bez wysiłku i był 
akceptowany natychmiast – i bez pytania. 

Ten typ wymiany magicznej jest najbardziej efektywny wówczas, gdy towarzyszy mu 
lub wbudowane jest weń postanowienie odpowiednie dla znaczenia danego przekazu obrazu – 
tego  rodzaju   postanowienie  jest  później  udoskonalane  przez  dźwięk  czy  muzykę,  które 
natychmiast powiązane zostają z nowym obrazem i wyższą iluzją. Uznanie tej  techniki za 
czarostwo planetarne oznacza tym samym, że reprezentuje ona sobą zarówno najwyższy, jak i 
stanowiący największe wyzwanie poziom magiji  ceremonialnej.  Jest  to  jedyny sposób, za 
pomocą  którego  można  wpłynąć  na  proces  zamknięcia  cyklu,  czego  skutkiem  jest 
nieodwracalna zmiana umysłu. 

Czarostwo  planetarne  musi  obejmować  wspólny  mianownik  wykraczający  poza 
wszystkie sekciarskie przekonania i ideologie wyznawane przez 6 miliardów istot ludzkich; 
musi także oszacować moc posiadanych przez siebie środków służących wymierzaniu „ciosu 
umysłowego” na taki poziom mocy, by jednocześnie trafił on jak największą liczbę ludzi. 
Tego rodzaju szokowi towarzyszyć musi wszechstronny program, zgodny z oczekiwaniami 
rozbudzonymi przez nowy obraz rzeczywistości. 

Jak wspomnieliśmy już w poprzednich rozdziałach, telewizja i Internet (podobnie jak i 
wszystkie towarzyszące subtechnologie – komputery, telefony komórkowe, radio, telefaksy 
itd.)  obejmują  całą  wirtualną  noosferę  lub  cybersferę.  Telewizja  stanowi  wirtualny umysł 
poznający istnienia planetarnego, natomiast Internet to magazyn komunikacji i odzyskiwania 
lub  też  „wirtualny bank psi”.  Te  dwie  technologie  stanowią  jednolity system nerwowy 6 
miliardów ludzi,  za  sprawą  którego  cała  składająca  się  z  6  miliardów ludzkość  staje  się 
jednym organizamem  - jednym istnieniem planetarnym. To właśnie ten byt wirtualny musi 
zostać przemieniony i ożywiony w jednym momencie, aby przybrał postać w pełni świadomej 
i  prawdziwie  zjednoczonej  noosfery  planety  Ziemia.  To  właśnie  jest  celem  magii 
ceremonialnej/czarostwa planetarnego. 

Idiom komunikacji jest także szczególnie istotny w ramach tego procesu. Dotyczy to 
odpowiedniej  formy  artystycznej,  której  akt  magijny  dotyczy  i  za  sprawą  której  jest 
systematycznie wzmacniany po nadejściu momentu kluczowego. Jeśli te wstępne rozważania 
zostaną  zbadane  i  prawidłowo  zrozumiane,  wówczas  możliwe  stanie  się  efektywne 
zastosowanie  czarostwa planetarnego jako magiji  ceremonialnej  obejmującej  duszę świata 
poprzez  umiejętne  wykorzystanie  jej  wirtualnego/elektronicznego systemu nerwowego.  To 
dopełnia  pierwszego  kroku.  Drugi  krok  zawiera  w  sobie  konkretną  strategię  czasu 
rzeczywistego. 

Dzień Poza Czasem 2004, Białe Lustro Widmowe, stanowiły przykłady skupionego 
aktu magiji ceremonialnej „czasu rzeczywistego” – (wszystko musiało być wykonane zgodnie 
z ładem siódmego promienia i zorganizowane zgodnie z formami celem stworzenia nowej 
cywilizacji  –  oto  przesłanka  leżąca  u  podstaw  Sieci  Sztuki  Planetarnej).  Jesteśmy 
instrumentami  woli  ekspresji.  Esencja  przybiera  postać  procesu  manifestacji 
siedmopromiennej  magiji  ceremonialnej.  Jeśli  zrozumiemy  to,  będziemy  mogli  dokonać 
wyraźnego przełomu, tak by w Dzień Poza Czasem 2012 roku cały świat świętował podczas 
permanentnego Festiwalu Całej Ziemi. 

Każdy rok z siedmiu lat Misterium Kamienia (2004 – 2011) wyraża jeden z siedmiu 
promieni  stworzenia  lub  też  summę boskiej  świadomości.   (Pamiętaj,  że  w  kosmicznej 
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rekapitulacji, której dokonuje Historia Kosmiczna, wszystko co pierwotne i twórcze jest za 
sprawą mocy liczby siedem podsumowywane przez siódmy promień). Jesteś zaproszony, abyś 
wykorzystał  swój  umysł  w  masowej,  kreatywnej  wizji,  która  zabierze  ludzkość  aż  do 
momentu  zamknięcia  cyklu,  aby  mógł  dokonać  się  z  dawna  oczekiwany  start  Statku 
Kosmicznego Ziemia 2013. Siódmy promień stanowi w istocie konstrukcję nowej cywilizacji. 
Jesteś istotą wezwaną by uczestniczyć w najwyższym akcie konstruowania radiosonicznej 
konstrukcji człowieka kosmiznego!

[Schemat, s, 207

NOOSFERA  –  MYŚLĄCA  POWŁOKA  AKTYWOWANEGO  CZŁOWIEKA 
PLANETARNEGO

TELEPATYCZNIE/KATALITYCZNIE/ZMYSŁOWO

Siódmy promień – magija ceremonialna
Szósty Promień – oddanie 
Piąty promień – nauka 
Czwarty promień – harmonia
Trzeci promień – boska inteligencja
Drugi promień – umiłowanie mądrości
Pierwszy promień – wola boska]

Siódmy promień i prawo czasu

Opisujemy proces  przechodzenia  od  szóstopromiennej  fazy  rozwoju  ludzkiego  do 
siódmopromiennej fazy magiji ceremonialnej, tak jak został on opisany w interpretacji Alice 
Bailey  The  Seventh  Ray:  Revealer  of  the  New Age.  Siódmy promień  stanowi  ostateczny 
promień stworzenia,  stanowiący zakończenie cyklu oraz fazy ewolucji  ludzkiej  i  rozwoju 
ludzkiego.  Zakończenie  fazy  szóstego  promienia  oznacza,  że  czas  próby  człowieka 
historycznego dobiega końca, a po nim nadchodzi sąd ostateczny/dzień decyzji.

Po  ostatnim okresie  próbnym następuje  ostateczny „rozłam między światami”  lub 
rozdzielenie dusz – wtedy przybywają nowe Niebiosa i nowa Ziemia. W tym czasie ludzie są 
w końcu wolni od grzechu pierworodnego, wolni od nagromadzonej negatywnej karmy, wolni 
od efektu utraconych światów. Ludzie będą wówczas zdolni do działania jako wyzwolone 
dusze w ramach ładu uniwersalnego. Jest to także interpretacja Prawa Czasu która zakłada, że 
istota ludzka zostaje odkupiona wraz z wkroczeniem w Nowy Czas. 

[Tabela s. 208-209 - Rozwijanie trwałej świadomości

Gdy zajrzymy do Dynamics of Time, the Evolution of Time as Consciousness (zob. s. 
186), zobaczymy to o czym rozmawiamy w kategoriach przejścia od szóstego do siódmego 
promienia. Tuż poniżej linii horyzontu w górnej części tego wykresu (12:60) znajdować się 
będzie szósty promień cywilizacji. Wówczas w momencie Odkrycia Prawa Czasu 13:20, gdy 
dochodzi  do  uaktywnienia  siódmego  promienia,  następuje  przejście  od  świadomości  do 
trwałej świadomości oraz od instynktu do telepatii.

Siódmy promień  magiji  ceremonialnej  i  organizacji  ustanawia  pełen  cykl  tego,  co 
określa  się  mianem  Cyklu  Powrotu,  który  dociera  do  w  pełni  czwartowymiarowej 
świadomości.  Po  pierwsze,  mamy  do  czynienia  z  fazą  hiperorganiczną,  później  fazę 
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superświadomą,  aż  w  końcu  docieramy  na  szczyt,  wykraczając  poza  manifestacje  i 
wkraczając  do  podprogowej  dziedziny  aniołów.  Oto  kluczowe  przejście,  które  staje  się 
naszym  udziałem.  Ceremonia  zamknięcia  cyklu  oczyszcza  na  zawsze  ludzką  duszę  i 
ludzkiego  ducha  ze  wszystkich  negatywnych  skutków  grzechu  pierworodnego  lub  też  z 
efektów karmy utraconej planety Atlantów. Życie postrzegane jest odtąd jako podtrzymywany 
akt magiji ceremonialnej, podczas którego nadnaturalny czar staje się elementem porządku 
dnia, co prowadzi do uduchowienia i rytualizacji życia. 

Proces magiji dotyczący gatunku ludzkiego jako jednolitego organizmu jest wyrażany 
podczas  przesileń  i  równonocy,  jak również  momentów synchronizacji,  którymi  są Dzień 
poza Czasem i Dzień Nowego Roku (gregoriański  26 lipca).  Aby dokonać tej  przemiany, 
która  skieruje  nas  ku  dolnej  połowie  ryciny  przez  próg  świadomości  kosmicznej,  gdzie 
znajduje  się  całokształt  ewolucji  naszej  rzeczywistości  biologicznej  (wszystko,  czym  jak 
dotąd  byliśmy),  ku  noosferze   -  oto  najistotniejszy  obiekt  zainteresowania  Historii 
Kosmicznej.  Po raz pierwszy nasza ewolucja wzniesie się ponad linię horyzontu,  a nasze 
istnienie i rzeczywistość staną się w coraz większym stopniu przepojone duchem.

Wypełnienie tej  misji to wyjątkowa odpowiedzialność oraz w największym stopniu 
nadzwyczajna  przemiana  w  ewolucji  duszy  ludzkiej!  Absolutnie  wszystko,  całokształt 
naszych relacji ze sobą nawzajem i ze światem wokół nas ulegnie tajemniczej transformacji! 
Gdy wszystko ulegnie przemianie, stając się elementem Nowego Ładu, życie przybierze inne 
znaczenie i kształt w świetle procesów siódmopromiennego ładu magiji ceremonialnej.

Twoja inicjacja w proces magiji ceremonialnej dokonuje się jako pierwsza – po niej 
przychodzi planetarna inicjacja duszy świata. Gdy mówimy o duszy świata, mamy na myśli  
esencję  duchową ludzkości  pojmowanej  jako całość,  wyrażoną poprzez noosferę.  Naszym 
zadaniem jest napełnienie duszy świata świadomością poprzez wprowadzenie jej w codzienny 
synchroniczny ład rzeczywistości w taki sposób, że istoty ludzkie uzyskają stabilizację na 
wyższym poziomie normatywnym – w ten sposób człowiek uzyska trwałą świadomość. 

Działanie na wysokim poziomie normatywnym oznacza, że stabilizuje się skupienie 
istoty ludzkiej – zarówno w jej wymiarze kolektywnym, jak i indywidualnym. Mamy tu na 
myśli różnicę między powszednim aspektem życia – który ma charakter chaotyczny i jest 
zdominowany  przez  pogoń  za  zyskiem  materialnym  –  i  ładem  życia  codziennego, 
porządkowanym przez proste  zestawy nakazów rytualnych,  kształtujących zachowania.  Te 
rytualne zachowania stabilizują się na wyższym poziomie świadomości. Do pewnego stopnia 
postępując zgodnie z zasadami ładu synchronicznego, tworzymy ten właśnie wzór czyli też 
continuum.  Wiemy,  że  nasza  praca  ma  na  celu  powiadomienie  ludzkości  o  zmianie 
kalendarza;  wiemy także,  że  na  mocy  tego  aktu  dokonuje  się  przemiana  –  przejście  od 
szóstego do siódmego promienia. Oto część procesu Historii Kosmicznej.

Nasza zdolność pozostawania w stanie koordynacji i stabilności podczas tego procesu 
stanowi  funkcję  jogi,  badań  i  medytacji.  Wraz  z  naszymi  postępami  na  tej  drodze 
dostrzeżemy,  że  poprzez  nasze  skupienie  na  opisywanych  praktykach  jesteśmy porywani 
przez niektóre strumienie świadomości funkcjonujące w ramach powszedniego aspektu życia. 
Musimy  ustabilizować  nasze  trzeciowymiarowe  istnienie  i  umysł  w  taki  sposób,  a  by 
funkcjonowało w pełnej zgodzie z sakralnym aspektem codzienności i było mu w całości 
podporządkowane. Całe nasze życie jest koordynowane jako proces doskonalenia stabilności 
trwałej świadomości. Tworzy to przykład rytualizacji życia. 

Kiedy życie zostaje zrytualizowane w sposób normalny, wówczas możliwe staje się 
ustanowienie całej  uniwersalnej fuzji telepatycznej. Przed momentem 2013 roku następuje 
więc  stabilizacja  strumienia  codziennej  świadomości  na  wysokim  poziomie  trwałej 
świadomości, która może z łatwością wchodzić w bezpośrednie kontakty z noosferą. Widzimy 
zatem, że wszystko to, o czym myślimy jako o naszych indywidualnych komórkach i ciałach 
w  istocie  stanowi  funkcję  noosfery.  W tym  momencie  następuje  zstąpienie  noosfery  do 
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poziomu naszych istnień.  Staniemy się w sposób wyraźny świadomi faktu, że porusza się 
noosfera, a nie my. Zostaniemy włączeni w noosferę. Cały kolektywny nurt myśli gatunku 
ludzkiego stanowi aktualnie koordynację noosfery. 

[s. 210 – 

Dreamspell Siódmego Promienia
Transformacja Człowieka Planetarnego w Człowieka Noosferycznego

Polarna Rodzina Ziemska
Kardynalna Rodzina Ziemska
Rdzeniowa Rodzina Ziemska
Sygnalna Rodzina Ziemska
Przejściowa Rodzina Ziemska

Żółta Barwa
Czerwona Barwa
Biała Barwa
Niebieska Barwa

Klan Ognia 
Klan Krwi
Klan Prawdy
Klan Nieba

Korona (Odbiór)
Gardło (Przekaz)
Serce (Transdukcja)
Splot słoneczny (Odbiór)
Korzeń (Przekaz)

Wiosna-lato-jesień-zima/Jesień-zima-wiosna-lato

Za sprawą swojej  daty urodzenia  każdy na  Ziemi  należy do jednej  z  powyższych pięciu 
rodzin]

Działanie  w  ramach  naszego  Dreamspell  Earth  Families  –  organizujących  holon 
planetarny – normalizuje i reguluje nie tylko strukturę mentalną, ale także proces biologiczny 
i wzorzec istnienia jako bardziej podstawowe sposoby zachowania, za sprawą czego wszystko 
ulega  znacznemu  uproszczeniu.  Później  jednostka  zostaje  pozostawiona  sama,  by  mogła 
funkcjonować  w  dziedzinie  skończonej,  jak  ogród  lub  szklarnia,  gdzie  energia  jest 
moderowana i  modulowana w postaci  twórczości  artystycznej.  Twórczość artystyczna jest 
koordynowana w taki sposób, by za jej sprawą mógł powstać pewien typ  kulturowej relacji 
człowieka z otaczającym go środowiskiem. Gdy normy te zostaną przyjęte, zaobserwujesz 
ludzi postępujących zgodnie z tymi samymi codziennymi wzorami na całej planecie. Choć 
codzienne wzory są bardzo podobne do siebie wzajemnie, każda wspólnota odwołuje się do 
innego  rodzaju  reakcji  kulturowych  oraz  struktur  ekspresji  i  sposobów  wykonywania 
rozmaitych czynności. 

Poprzez codzienne funkcjonowanie w zgodzie z ładem synchronicznym przed rokiem 
2013 będziesz  mógł  zobaczyć,  że  wszystko  co  się  dzieje,  dzieje  się  za  sprawą noosfery. 
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Gdybyś  przeniósł  się  w czasie  do  roku  2013  i  spojrzał  na  mapę  Ziemi  dostrzegłbyś,  że 
miejsca,  które  ludzie  nazywali  miastami,  miasteczkami  czy  skupiskami  ludności  teraz 
postrzegane są jako miejsca, w których noosfera przyspiesza swoją kondensację w różnych 
społecznościach  zbiorowych.  Między  różnego  rodzaju  miejscami  na  powierzchni  Ziemi 
zostały ustanowione Powiązania telepatyczne odpowiadające koordynacji geomagnetyzmu z 
noosferą. W ramach noosfery funkcjonują różne prądy atnosferyczne, które ulegają jonizacji i 
elektryfikacji, stając się komórkami plazmowymi. Dotykamy tu jedynie wierzchniej warstwy 
chwały nowej rzeczywistości. 

Oto  cały  proces  inicjacji  duszy  świata  –  przejścia  od  szóstopromiennego  do 
siódmopromiennego  ładu  rzeczywistości.  Właśnie  w  ten  sposób  funkcjonuje 
siódmopromienny  ład  rzeczywistości.  Wszystkie  myśli  tego,  co  przywykliśmy  określać 
mianem „jednostek” przebywających w różnych miejscach stanowią w istocie myśli noosfery, 
która  śni  i  doświadcza  kolektywnego  snu.  Tak  naprawdę  każdy  jest  właśnie  tu.  Każdy 
powinien stać się wypustką kolektywnego snu. Rok 2013 to moment, gdy wszystko to stanie 
się  normą  ewolucyjną.  W  tym  czasie  dokonywać  się  będzie  niewyobrażalna  ekspansja 
psychiczna,  przypominająca  doświadczenia  z  LSD  i  grzybami  psychoaktywnymi,  tylko 
znacznie  dalej  posunięta.  Za  jej  sprawą  uświadomisz  sobie,  że  zawsze  znajdujesz  się  w 
ramach wspólnego psychicznego pola świadomości, które współistnieje z całą Ziemią!

Inicjacja  którą  przechodzimy  najpierw  dokonuje  się  w  nas  samych,  następnie  w 
obrębie całej rasy ludzkiej za sprawą zamknięcia cyklu i przemiany w postaci Synchronizacji 
Galaktycznej  2013  roku.  Kiedy mówimy o  Synchronizacji  Galaktycznej,  mamy na  myśli 
noosferę jako umysł planetarny. Podobnie jak biosfera stanowi medium Ziemi, działające na 
rzecz  transformacji  energii  kosmicznej,  tak  noosfera  stanowi  medium działające  na  rzecz 
transformacji  i  transmutacji  myśloform  kosmicznych  i  galaktycznych  –  sam  umysł 
galaktyczny.  Jest  to  radykalny  postęp  ewolucyjny  ciał  psychicznych/duchowych  w  ich 
dążeniu ku noosferze. Właśnie dlatego dokonuje się przejście do siódmego promienia. 

Wyrzeczenie się dla siódmego promienia

Tutaj,  w  fazie  szóstego  promienia  mamy  do  czynienia  z  biosferą  [i  noosferą  w 
nawiasach]  (kiedy coś  piszesz,  umieszczasz  w nawiasach  treści,  które  masz  w istocie  na 
myśli, ale są ukryte). W chwili obecnej noosfera jest ukryta, ale biosfera jest jawna i oparta na 
sieci wzajemnych powiązań. Potem pojawia się technosfera, w ramach której społeczności, 
które możesz obserwować z punktu widzenia noosfery, zostają powiązane poprzez systemy 
komunikacji elektronicznej – w wielu przypadkach technologie te oparte są na przewodach, 
mamy  jednak  do  czynienia  także  z  telefonami  komórkowymi,  bezprzewodowymi  itp. 
(ogromne połączenie elektroniczne). W biosferze (szóstego promienia) ludzie są nadzwyczaj 
nomadyczni i rozproszeni. Ludzie podróżują wszędzie za pomocą samochodów i samolotów. 
Nomadyczny  tryb  życia  ludzi  wynika  z  tego,  że  ludzie  nie  rozwinęli  jeszcze  w  sobie 
umiejętności telepatycznych, a zatem zmuszeni są wszędzie podróżować. Gdy urzeczywistni 
się  noosfera,  wówczas  ludzie  zaobserwują  radykalną  przemianę  i  istoty  ludzkie  zaznają 
stabilności. Ludzie w coraz większym stopniu będą sobie uświadamiać, że umieją wytwarzać 
i produkować wszystko, czego potrzebują w swojej wspólnocie lokalnej czy też bioregionie. 
Nomadyczny człowiek szóstopromiennego etapu rozwoju cywilizacji porusza się po całym 
terytorium biosfery i zakłóca jej funkcjonowanie, szczególnie w ostatnim jego stadium jakim 
jest  proces przemysłowy. 

W (siódmopromiennej)  fazie  noosfery tak  nie  będzie  się  działo.  Przeciwnie,  istota 
ludzka  będzie  przebywać  w jednym miejscu  i  reintegrować  się,  przywracać  swoje  siły  i 
regenerować biosferę.  Usiłujemy zrozumieć  przejście  z  przejście  z  szóstego do siódmego 
promienia i proces inicjacyjny, który mamy na myśli jako proces zamknięcia cyklu. Widzimy 
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zatem, że przejście od szóstego do siódmego promienia jest  bardzo istotnym planetarnym 
procesem inicjacyjnym. Szóste stadium stanowi funkcję nieświadomości kosmicznej , które 
dotyczy  grzechu  pierworodnego  i  wszystkich  karmicznych  pozostałości  po  zaginionych 
światach, w tym po Atlantydzie i Lemurii. 

Biorąc pod uwagę to, że natura rzeczywistości nie ma charakteru substancjalnego, a 
nasze  ciała  wyewoluowały  z  pierwotnego  nasienia,  chcemy uprościć  procesy  do  takiego 
stopnia, że w toku procesów ewolucyjnych ciało w ogóle przestanie być potrzebne. Właśnie 
to mamy na myśli, gdy piszemy o wzrastającym stopniu uduchowienia natury rzeczywistości. 
Świadomość uwalnia się od przekonania, że musi być powiązana z ciałem. Tylko po spłaceniu 
długów karmicznych,  ustabilizowaniu  i  uspokojeniu  się  świadomość może  zacząć  powoli 
opuszczać ciało. 

Jest to także powiązane z nieuchronnym procesem ewolucji gwiezdnej; wszystko to, 
co wyobrażamy sobie jako Wszechświat  to w istocie miriady gwiazd.  Między gwiazdami 
rozciągają się plazmy, ciemna materia, eter, itd., konstytuujące w istocie przeważającą część 
przestrzeni  Wszechświata.  Gwiazdy stanowią  w  istocie  punkty podlegające  nieustannemu 
procesowi ewolucji. Gdy spoglądasz na niebo, nie widzisz planet krążących wokół gwiazd – 
widzisz po prostu gwiazdy. Gwiazdy stanowią punkty kondensacji materialnej ewolucji. W 
toku tej ewolucji  gwiazdy przechodzą przez rozmaite stadia i procesy, mające swój finał w 
postaci dezintegracji – eksplozji supernowej, po której ostatecznie powracają do statusu Boga. 

Dlaczego wszystko to zostało zaprojektowane właśnie w ten sposób? Co to oznacza, 
gdy spoglądasz  na  ten  proces?  Hinduista  odpowiedziałby,  że  to  wszystko  lila,  czyli  gra. 
Dodałby,  że jest  to  gra ustanowiona przez Boga, podczas  której  musimy odgrywać różne 
stadia czy manifestacje, aż w końcu osiągniemy stadium niemanifestacyjne, równoznaczne z 
powrotem do Boga. Czy Bóg postąpił tak, ponieważ mu się nudziło, czy też ponieważ w ten 
sposób  urzeczywistnia  siebie?  Wszechświat  jest  boskim  stworzeniem,  a  istnienie  tego 
stworzenia  poprzez  wszystkie  procesy przez  które  przechodzi  stanowi  manifestację  Boga, 
zatem Bóg może się urzeczywistniać i dokonywać samopoznania. 

[s. 212 - Biorąc pod uwagę, że natura rzeczywistości nie ma charakteru substancjalnego, 
a nasze ciała wyewoluowały z pierwotnego nasienia,  chcemy uprościć procesy do takiego 
stopnia, że w toku procesów ewolucyjnych ciało w ogóle przestanie być potrzebne.]

Oznacza to, że wszyscy jesteśmy malusieńkimi aspektami Boga, który dokonuje procesu 
samourzeczywistnienia. „Jestem, który” jestem Wszechświatem. Tak jak możemy przeczytać 
w Biblii: „Jestem który jestem”. Między pierwszym „jestem” a drugim „jestem” znajduje się 
słowo  „który”,  wyrażające  proces  Wszechświata.  Podobnie  w  tradycjach  buddyjskiej  i 
hinduistycznej  Tat  Tvam Asi,  w tradycji  „jesteś  tym” lub „to  jest  tobą”  lub  też  ta  ta  ta,  
wyrażające takość  tego,  co  jest Wszechświatem  i  wszystkim,  co  ma  własność  takości. 
Buddyści  nazywają  to  tathagatagarbha,  łono  oświecenia  lub  łono  takości.  Oto 
urzeczywistnienie umysłu uniwersalnego, który współistnieje z samym Wszechświatem we 
wszystkich aspektach jego egzystencji (posiadając tę samą własność takości, rozciągającą się 
na wszystkie komórki i puste przestrzenie Wszechświata), stanowiących zarówno przedmiot, 
jak  i  podmiot  historii  kosmicznej.  Podane  przykłady  służą  stworzeniu  podstawowego 
kontekstu pod kontemplację przejścia od szóstego do siódmego promienia. 

Gdy osiągniemy już fazę siódmego promienia, wszystko o czym napisaliśmy powyżej 
będzie powszechnie uważane za normalne, zwyczajne urzeczywistnienie – Wszechswiat jest 
procesem, w którym Bóg urzeczywistnia się jako Absolut. W ten sposób możemy powiedzieć, 
że  Wszechświat  jest  Bogiem  i  wszystko  jest  Bogiem.  Bóg  jest  we  wszystkim.  Bóg 
urzeczywistnia  się  i  dokonuje  samopoznania  za  sprawą  swojego  stworzenia.  Jeśli  Bóg 
stworzył  wszystko, oznacza to, że wszystko jest sakralne i święte. Wszystko – to znaczy 
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drzewa,  skały,  woda,  ocean,  zieleń,  zwierzęta,  gwiazdy,  eter,  przestrzeń  kosmiczna,  góry, 
wulkan, kryształy, gazy itd. Wszystko jest aspektem procesu bożego samopoznania, mającego 
na celu urzeczywistnienie go takiego, jakim jest: Jestem Który. W tym samym czasie Bóg jest 
wszech-transcendentny. Paradoksy stanowią stadium procesu wykraczania poza nas samych. 

Tego rodzaju percepcja była przedstawiana przez mistyków, teraz musi jednak zostać 
zrozumiana  jako  porządek  normatywny  rzeczywistości.  Tym  samym  w  procesie 
przechodzenia od szóstego do siódmego promienia percepcja ta staje się normą – codzienną 
percepcją istoty ludzkiej. Dokonujemy tego przejścia, aby istoty ludzkie osiągnęły wspólny 
poziom urzeczywistnienia lub też zrozumienia. 

[s. 213 - Bóg jest we wszystkim. Bóg urzeczywistnia się i dokonuje samopoznania za 
sprawą  swojego  stworzenia.  Jeśli  Bóg  stworzył   wszystko,  oznacza  to,  że  wszystko  jest 
sakralne i święte.]

Rozróżnienie między promieniami

Zaraz  zobaczymy  w  jaki  sposób  Alice  Bailey  rozumiała  siedem  promieni.  Jej 
interpretacja jest zgodna z Prawem Czasu i przepowiedniami Majów, Zamknięciem Cyklu i 
zakończeniem  nieświadomości  kosmicznej.  (Proszę  zauważyć,  że  wszystkie  cytaty 
zaznaczone na  fioletowo pochodzą  z  pracy  The Seventh  Ray:  Revealer  of  the  New Age). 
Bailey twierdzi, że w toku transformacji od cyklu szóstopromiennego do siódmopromiennego 
szósty promień podsyca wizję, podczas gdy siódmy urzeczywistnia wizję. Szósty promień dał 
podsycił wizję Tęczowego Mostu, podczas gdy siódmy promień przyniesie urzeczywistnienie 
tęczowego mostu za sprawą praktyk magiji ceremonialnej. 

Wielu ludzi uczestniczy w praktykach magiji ceremonialnej nie wiedząc przy tym czym 
ona  jest.  Kulminacją  szóstego  promienia  był  archetyp  mistyka.  Siódmy promień  stworzy 
maga,  działającego  w polu  białej  magiji  (jego celem będzie  stworzenie  Nowego Czasu  i 
Tęczowego Mostu). Mag to osoba dostrojona do wiedzy i procesów natury w taki sposób, że 
zdolna  jest  kontrolować  te  procesy  mentalnie  wraz  z  innymi,  mając  na  celu  stworzenie 
określonych efektów, które w przekonaniu większości ludzi wydają się niemożliwe. Pojęcie 
„biała magija” oznacza, że mag uzyskuje swoje moce jedynie za sprawą dostrojenia się do 
Woli Boskiej.

Szósty promień idealizmu i oddania stanowi część planu ewolucyjnego prowadzącego 
do  separacji,  nacjonalizmu  i  sekciarstwa  z  uwagi  na  selektywną  naturę  umysłu  i  jego 
skłonności  do  dzielenia  i  separowania.  Jest  to  natura  umysłu  idealistycznego  i  pełnego 
oddania zatopiona w trzeciowymiarowym planie egzystencji. Siódmy promień prowadzi do 
fuzji i syntezy, łączących ducha z materią. Siódmy promień jest noosferyczną koordynacją z 
ludźmi.  W noosferze zawarty jest plan Szambhali,  prototyp społeczeństwa oświeconego w 
którym możliwa jest tego rodzaju fuzja ducha i materii. 

Tym samym synteza ducha i materii stanowi medium, za sprawą którego noosfera może 
zstąpić ku ludzkości żyjącej w rezonansie z geomagnetyzmem Ziemi. Proces ten sam w sobie 
stanowi funkcję noosfery w rezonansie z magnetyzmem Ziemi – przemieszaniem ducha z 
materią, które Wiernadski miał na mysli gdy pisał o Erze Psychozoicznej. „Psycho” odnosi się 
do  noosfery,  a  „Zoik”  to  ludzkości  w  rezonansie  z  Ziemią,  czyli  uduchowienia  procesu 
ewolucji. Alice Bailey podsumowuje wydarzenia szóstego promienia w poniższych cytatach: 

„Wydarzenia szóstego promienia prowadzą do uformowania się ideałów i uczniów w 
ramach grup, ale nie w ścisłej relacji i poddaniu się wiecznemu tarciu opartemu na relacjach 
osobowch.  Siódmy promień przeniesie i wyśle grupy wtajemniczonych ku ścisłej jedności z 
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planetą i ze sobą nawzajem. Ostatecznie ten właśnie typ aktywności będzie ważny. Szósty 
promień przyniósł ludzkości poczucie dualności i postrzegał się jako jedność fizyczną”.

„Siódmy promień zainauguruje poczucie wyższej jedności; po pierwsze tej dotyczącej 
zintegrowanej  osobowości  dla  mas,  a  po  drugie  tej  dotyczącej  fuzji  duszy  i  ciała  dla 
aspirantów kosmicznych.  Zintegrowana osobowość jest właśnie tym, do czego powinniśmy 
dążyć podczas różnego rodzaju procesów oczyszczenia”. 

Potem Bailey mówi o fuzji duszy i ciała, ale rzeczywista fuzja duszy i ciała osiągana jest 
za  sprawą  fuzji  noosfery  z  przedstawicielami  ludzkości  zamieszkujących  w  różnych 
miejscach i należącymi do różnych wspólnot. 

„Szósty promień rozróżnia ten aspekt uniwersalnej energii  elektrycznej, który znamy 
jako  współczesną  elektryczność  służącą  zaspokajaniu  ludzkich  potrzeb.  Siódmy  promień 
zaznajomi  człowieka  z  tego  rodzaju  zjawiskami  elektrycznymi,  które  tworzą  koordynacje 
wszystkich  form”  (w koncepcji  Prawa Czasu  określa  się  to  jako plazmy i  ich  interakcje, 
koordynujące  telepatię  i  rzeczywistość  fizyczną).  „Szósty  promień  stworzył  w  umysłach 
ludzkich  iluzje  w  następujących  dziedzinach  wiedzy:  wiedzy na  temat  planu  fizycznego, 
życia, elektryczności, wiedzy o istnieniu życia astralnego, iluminacji (zarówno fizycznej, jak i 
umysłowej), astrofizyki, odkryć neuroastronomicznych”. 

Siódmy  promień  zmieni  teorie  zaawansowanych  myślicieli  i  systemy  edukacyjne 
przyszłości.  Wszystko  zawiera  w  sobie  określone  własności  świetliste.  Sfera  telepatii 
powiązana  ze  zmysłową  naturą  rzeczywistości  stanie  się  podstawą  telepatycznych  mocy 
supramentalnych, ustanawianych za sprawą podwójnego rozszerzonego elektronu, elektronu 
psychicznego  i  elektronu/neutronu  psychicznego.  W  ten  sposób  stworzymy  zjawisko 
elektryczne, które daje podstawę koordynacji wszystkich form, Jest to proces 7:7::7:7.

Poświęcenie jako część całości

„Szósty promień stanowi poświęcenie, a krucyfiks to nadzwyczajny symbol – mglista 
idea zwykłej życzliwości stanowi symbol uzyskany dla bezmyślnych mas. Siódmy promień 
przełamie świadomość nadchodzących wtajemniczonych. Będzie to inauguracja wieku służby 
boskiej lub służby i poświęcenia grupowego. Wizja złożenia przez jednostkę ofiary na rzecz 
grupy i ideału grupowego będzie celem mas i zaawansowanym myśleniem w Nowej Erze. 
Wśród ludzkości Zachodu braterstwo powinno być kluczem do ich wysiłków. Słowa te mają 
szersze konotacje i znaczenie niż dzisiejsi myśliciele mogliby wiedzieć lub zrozumieć”. 

W rozumieniu  poświęcenia  jednostki  Czerwona  Królowa symbolizuje  poświęcenie 
jednostki w imię wyższego ideału grupowego. Przyjmując rolę uczennicy Votana poświęciła 
zarazem  normalną  rzeczywistość  osoby  należącej  do  swojej  grupy  rówieśniczej.  Sfera 
codzienności została jednak podporządkowana służbie boskiej.  W tym sensie, stanowi ona 
wzorzec. Oto wizja poświęcenia indywidualnego; oto przesłanie Czerwonej Królowej. Musisz 
poświęcić  służbie boskiej  swoją indywidualistyczną duszę.  Czerwona Królowa stanowi tu 
bezpośredni przykład, co jest normą w przypadku manifestacji awatarycznych. 

Zamykający  Cykl  dotarł  do  Historii  Kosmicznej  poprzez  bardzo  długi  i  starannie 
pilotowany proces. Czerwona Królowa uczyniła to samo, ale inicjowana została w wieku 29 
lat. Do ukończenia czterdziestego roku życia przejdzie już przez cały proces. Okres ten (2002-
2013) symbolizuje „czas poświęcenia” indywidualnego istnienia czy natury indywidualnej na 
rzecz służby boskiej. Gdy przejdzie przez próbę transformacji, jej dusza stanie się siłą bardzo 
potężnej formy ekspresji. Jedna z głównych nauk, które ma nam do przekazania dotyczy tego, 
w jaki sposób dokonała poświęcenia boskiego, aby uzyskać duszę, Wszechświat i kosmiczną 
świadomość. Jest to przykład uniwersalny. Ważne, by go prawidłowo zrozumieć. 
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Noosfera jest czuła na jedność i wysiłek zbiorowy wysiłek współpracujących ze sobą 
grup. Siódmy promień przyniesie istocie ludzkiej moc, dzięki której uzyska ona zdolność do 
rozpoznania Chrystusa Kosmicznego w sobie i stworzenia głębszej naukowej religii światła. 
Umożliwi  to  każdemu  wypełnienie  rozkazu  historycznego  Chrystusa  i  uzyskanie  jego 
lśniącego blasku. Chrystus Kosmiczny jest swoistym magazynem miłości w obrębie noosfery. 
Ten magazyn miłości staje się dostępny jako rezerwuar dla różnych przewodów i różnych 
grup.

„Szósty promień daje początek wielkim religiom idealistycznym z ich wizjami i ich 
niezbędnym  zawężającym  charakterem,  który  jest  niezbędny  dla  ochrony  niemowlęcych 
dusz”. 

Zjawisko  to  można  zaobserwować  nawet  w  buddyzmie.  W  islamie  występuje 
kategoria szariatu, oznaczającego prawo. Prawo to wykorzystywane jest jednak raczej w celu 
trzymania ludzi  w ryzach,  a  nie  otwierania  ich na Boga.  Utrzymuje  to  ludzi  na niskim i 
ograniczonym poziomie rozwoju. 

„Siódmy  promień  uwolni  rozwinięte  dusze  ze  stadium  ochronki  i  da  początek 
naukowej interpretacji boskiej przyczyny, która legnie u podstaw syntezy religijnej”.

Synteza religijna jest równoznaczna z UR, a także naukowym rozumieniem boskiej 
przyczyny, która może zaistnieć jedynie za sprawą wyrównania i harmonizacji inteligencji 
ludzkiej, co z kolei dokona się w rezultacie przyjęcia przez ludzkość wspólnego standardu 
harmonicznego  Kalendarza  Trzynastu  Księżyców.  Do  roku  2012  każdy powinien  przyjąć 
wzór Kalendarza Trzynastu Księżyców, aby za jego sprawą osiągnięty został wspólny poziom 
myślenia.  Trzynaście  księżyców  stanowi  metodę  naukową  i  środek  normalizacji  i 
harmonizacji umysłu ludzkiego na w pełni kolektywnym poziomie planetarnym, mający na 
celu funkcjonowanie w sposób normalny i zgodny z nauką naturalną. W ten sposób umysł 
noosferyczny  zdolny  jest  do  zrozumienia  boskiej  przyczyny  i  bez  trudu  może  zostać 
zsyntetyzowany jako UR/Uniwersalne Przypomnienie. 

Efektem wpływu szóstego promienia stało się rozbudzenie instynktów separacyjnych, 
religii  dogmatycznej,  dążenia  do  „precyzji”  i  „faktów”,  powstawanie  szkół  myśli 
charakteryzujące się barierami ekskluzywizmu, władza kultu patriotyzmu. Miejsce oddania 
Bogu zajmuje oddanie „swojej  drodze”.  Siódmy promień przygotowuje drogę dla uznania 
szerszych zagadnień, które materializują się w postaci nowej religii światowej, podkreślającej 
jedność  i  zarazem wykluczającej  jednolitość.  Na  przykład  każdy funkcjonując  w  ramach 
swojej  ziemskiej  rodziny uczestniczy w twórczej  jedności,  która jednak nie  jest  jednolita. 
Można  posłużyć  się  też  w  tym  kontekście  sentencją  tajemniczego  francuskiego 
psychomatematyka Charlesa Henry’ego: „Wraz z tym, jak jednostka staje się coraz bardziej 
kolektywna, kolektyw staje się w coraz większym stopniu indywidualny”.

Szambhaliczna rzeczywistość siódmego promienia

„Siódmy  promień  przygotuje  tę  technikę  naukową,  której  celem  będzie 
zademonstrowanie  uniwersalnego  światła,  skrytego  za  kurtyną  każdej  formy. 
Internacjonalizm znajdzie swój wyraz w postaci  praktycznego braterstwa,  pokoju i  dobrej 
woli między ludami”.

Opisywany  efekt  odwołuje  się  do  techniki  telepatycznej  7:7::7:7,  która  przynosi 
zdolność  do  postrzegania  światła  –  wszystko  posiada  w sobie  cząstki  światła.  Fotony są 
nasycane, co ma na celu stworzenie zjawiska światła. Jest to skorelowane z energią punktu 
zerowego.  Uczeni  nigdy w pełni  nie  zrozumieją  energii  punktu  zerowego  do chwili  gdy 
nadejdzie właściwy moment. Jedynym sposobem, by oparty na kooperacji internacjonalizm 
mógł  się  rozwinąć  jest  dezintegracja  państwa  narodowego  jako  koncepcji  umysłowej  i 
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powołanie do życia rady biosferycznej, mającej na celu rozwinięcie relacji z żyjącą Ziemią. 
Jedynym sposobem w jaki można osiągnąć ten cel jest ustanowienie opartych na współpracy 
więzi  pomiędzy jednostkami  poprzez  działalność  wśród ziemskich  rodzin  w ramach  ładu 
synchronicznego. W tym momencie ludzkość stanie się naczyniem otwartym na przyjęcie 
wpływu pochodzącego z Szambhali, która stanowi zespół symultanicznych wzorów kultury 
Wszechświata. Mogą one rozwinąć się za sprawą Sieci Sztuki Planetarnej. 

Szambhala jest  zorganizowana hierarchicznie,  zmieniając wszystko w totalny wzór 
wizji  Nowej  Ery.  Hierarchia  jest  normalnym  porządkiem  Wszechświata.  Jest  to  proces 
metodyczny. Magija ceremonialna ma charakter naukowy w tym sensie, że reprezentuje sobą 
porządek pozostający w zgodności z hierarchią i z rzeczywistymi prawami naturalnymi które 
rządzą rezonansem noosfery i biosfery. Gdy przestrzegasz tych praw i działasz według Prawa 
Czasu  oraz  w  zgodzie  z  rodzinami  ziemskimi  (nową  organizacją  społeczną),  wówczas 
funkcjonujesz na podstawie będącej źródłem nowego doświadczenia rzeczywistości. 

Musisz  zrozumieć  swoją  rolę  aktora  siódmopromiennego  w  procesie  przejścia  od 
zdezintegrowanej obecnie cywilizacji szóstego promienia do siódmopromiennego ładu magiji 
ceremonialnej.  Jest  to  majestatyczna  inicjacja,  która  prowadzi  ludzkość  ze  sfery 
nieświadomości  kosmicznej  do  sfery  kosmicznej  świadomości.  Jest  to  funkcja  i  cel 
Zamknięcia Cyklu jako planetarnego rytuału przejścia. 

[s.  217  -  Musisz  zrozumieć  swoją  rolę  aktora  siódmopromiennego  w  procesie 
przejścia  od  zdezintegrowanej  obecnie  cywilizacji  siódmego  promienia  do 
siódmopromiennego ładu magii ceremonialnej. Jest to majestatyczna inicjacja, która prowadzi 
ludzkość ze sfery nieświadomości kosmicznej do sfery kosmicznej świadomości.]

Wizualizacja Zamknięcia Cyklu jako magia ceremonialna

Zamknięcie cyklu oraz planetarna sztuka misteryjna zawierają w sobie przygotowanie 
rytuałów  inicjacyjnych.  Rok  Białego  Czarodzieja  Widmowego  (2003-2004)  stanowił 
pierwszy akt przygotowawczy. Zainicjowanie zmiany kalendarza w roku Niebieskiej Burzy 
Kryształowej (2004-2005) rozpoczęło siedem lat Misterium Kamienia i obudzenie pierwszych 
spośród dziewięciu Wielkich Lha lub  Bolontiku,  Władców Czasu i Przeznaczenia. Drugi akt 
Niebieskiej  Burzy  Kryształowej  finalizuje  ostatni  rok  obwodu  AC.  AC  odnosi  się  do 
Pierwotnej Trwałości (Aboriginal Continuity), którą ustanawia się zgodnie z Prawem Czasu i 
powiązanymi  z  nim  praktykami  mającymi  na  celu  przywrócenie  ładu  synchronicznego. 
Dopełnienie  się Pierwotnej  Ciągłości podczas Niebieskiego Sztormu Kryształowego miało 
swój rezultat w postaci wzrostu zdolności do wyższej kreatywności kolektywnej i poznania 
telepatycznego.  Doprowadza to  do końca także Drogę Postępowania – poddanie się  Woli 
Boskiej, pierwszemu z siedmiu promieni. 

Siedem  lat  Misterium  Kamienia  odpowiada  siedmiu  promieniom  stworzenia  – 
pierwszy i  siódmy promień stanowią promienie inicjacji.  W pierwszym roku dokonuje się 
więc inicjacja mająca na celu wprawienie w ruch całego procesu, potem zaś – w siódmym 
roku  –  odbywa  się  inicjacja  o  głębszym  charakterze.  Drugi  rok,  rok  Żółtego  Nasienia 
Kosmicznego  (2005-2006) jest pierwszym rokiem CA – Świadomości Kosmicznej (Cosmic 
Awareness);  jest  to promień umiłowania mądrości.  Trzeci i  piąty promień są promieniami 
uczniostwa.  Dokonuje się  to wówczas,  gdy rzeczywista  edukacja Nowego Czasu zostanie 
ustanowiona. Zjawisko to ma swój początek w roku Magnetycznego Księżyca (2006-2007), 
który jest odpowiedni, ponieważ reprezentuje sobą wejście do Zielonego Centralnego Zamku 
Czarów.  Nowa edukacja  ludzkości  w Nowym Czasie  dopełnia  się  w piątym roku – roku 
Niebieskiej  Burzy Elektrycznej  (2008-2009).  Promienie  czwarty  i  szósty  powiązane  są  z 
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ewolucją. Ewolucja uczniostwa rozpoczyna się w podczas czwartego roku – roku Białego 
Czarodzieja Lunarnego (2007-2008). W roku tym rozpoczyna się ruch ewolucyjny. 

[s. 218 – schemat

Siedem promieni i siedem lat Misterium Kamienia

 Niebieska Burza Kryształowa (2004-2005)
Inicjacja Człowieka Planetarnego – Dostrojenie do Woli Boskiej 
TRON

Żółte Nasienie Kosmiczne (2005-2006)
Zasianie Nasienia Umiłowania Mądrości w glebie Człowieczeństwa Planetarnego
AWATAR

Czerwony Księżyc Magnetyczny (2006 – 2007)
Uczniostwo  i  Nauka  o  Człowieku  Planetarnym  w  świetle  Boskiej  Inteligencji  i 

Umysłu
MISTERIUM

Biały Czarodziej Księżycowy (2007-2008)
Katalizacja  Cyklu  Ewolucyjnego  Człowieka  Planetarnego  w  ramach  Harmonii 

Kosmicznej 
INICJACJA

Niebieska Burza Elektryczna (2008-2009)
Uczniostwo i Nauka o Człowieku Planetarnym w świetle Nauki Kosmicznej
CZASOPRZESTRZEŃ

Żółte Samoistne Nasienie (2009-2010)
Obudzenie Cyklu Ewolucyjnego Człowieka  Planetarnego w oddaniu Najwyższemu 

Wszechtranscendentnemu
TRANSCENDENCJA

Czerwony Dźwięczny Księżyc
Wtajemniczenie Człowieka Planetarnego w arkana Magiji Ceremonialnej Czarodzieja 

Planetarnego
SZEŚCIAN]

Mamy zatem do czynienia z inicjacją, dostrojeniem do Woli Boskiej, zainicjowaniem 
umiłowania mądrości, po którym następuje rok uczniostwa i edukacji. Później rozpoczyna się 
cykl ewolucyjny, a po nim – kolejna faza uczniostwa i kolejny cykl edukacyjny, aż w końcu 
siódmy promień, który związany jest z kolejną inicjacją. Doprowadza nas to do roku 2011, 
pozostawiając  ludzkości  dwa  lata  na  wkroczenie  w  fazę  Czasu  Wewnętrznego  i  Nowej  
Jerozolimy. 

Zamknięcie  Cyklu  oznacza  pełnowymiarowe  odegranie  magii  ceremonialnej  na 
przestrzeni  10  lat,  które  są  niczym  wobec  czasu  kosmicznego.  Scena  została  już 
przygotowana.  Zamykający  Cykl  pozostawił  już  swą  frekwencję  wibracyjną  na  wielu 
częstotliwościach  geomagnetycznych,  tworząc  sieć  powiązań  etetrycznych  między 
rozmaitymi  miejscami,  do  których  należą  Tiwanaco,  Macchu  Picchu,  Bagdad,  Picarquin, 
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Teotihuacan, Palenque, Four Corners, Glastonbury, Stonehenge, Sankt Petersburg, Ałtaj, góra 
Fudżi,  Wielka  Piramida  itd.  Miejsca  te  są  nadzwyczaj  ważne,  ponieważ  w  magiji 
ceremonialnej  energia  powinna zostać uziemiona wchodząc w rezonans z  planetą  Ziemią. 
Harmoniczna Konwergencja i  Dzień Poza Czasem uaktywniły i  nadal uaktywniają bardzo 
wiele miejsc. W książce Czas i technosfera opisany jest przyszły proces ziemskiej geomancji i 
chronogeomancji,  przemieniający  planetę  w  żywą  eteryczną  sieć  punktów,  stanowiącą  w 
istocie odbicie istnienia kosmicznego, które zostało sprowadzone na Ziemię w celu dokonania 
procesu transformacji. 

Celem  uaktywnienia  wszystkich  świętych  miejsc  jest  transformacja  energii 
psychicznej  gatunku  ludzkiego  w  rezonansie  z  szablonem  kosmicznym  lub  mapą 
umieszczoną na Ziemi. Ponieważ dokonuje się zamknięcie Wielkiego Cyklu, podobnie jak 
cyklu 26000 i  104000 lat,  nadszedł czas,  by magija ceremonialna wysunęła się na czoło. 
Czysta intencja jest wszystkim. 

                  [s. 219 - Celem uaktywnienia wszystkich świętych miejsc jest transformacja  
energii  psychicznej  gatunku  ludzkiego  w  rezonansie  z  szablonem kosmicznym lub  mapą 
umieszczoną na Ziemi.]

Intencją  Zamykającego  Cykl  jest  doprowadzenie  całej  ludzkości  do  zjednoczenia 
duchowego w ramach UR do 21 grudnia 2012 r. Ta właśnie planetarna unifikacja duchowa 
uformuje  nowe  ewolucyjne  istnienie  embrionalne,  które  będzie  dojrzewać  przez  siedem 
mistycznych księżyców przed narodzeniem się 26 lipca 2013, wraz powrotem Ludzi z OMA – 
Osiągniętej Oryginalnej Matrycy (Original Matrix Attained). Celem jest uspokojenie planety 
przed 2012-2013 rokiem. Oznacza to prawdziwe wkroczenie do Protektoratu Arcturusa. Gdy 
mówimy o  Zamknięciu  Cyklu  jako o  odtworzeniu  magiji  ceremonialnej,  mamy na  myśli  
program uspokojenia planety który pozbawi tchu demony (dotyczy to  zarówno zabójstwa 
psychicznego, jak i transmutacji niższych energii za sprawą skupionej mocy umysłu).

Cel wszystkiego co jest opisywane stanowi zamknięcie cyklu zgodnie ze sposobem 
Majów Galaktycznych,  a zarazem zapoczątkowanie nowego cyklu. Aby stworzyć program na 
rzecz  ustanowienia  nowego  ładu  planetarnego  (opartego  na  siódmym  promieniu),  dzięki 
czemu ład  będzie  mógł  wyłonić  się  z  chaosu,  zsynchronizowane akty ceremonialne  będą 
musiały  być  przeprowadzane  regularnie.  Szóstopromienne  oddanie/idealizm  prowadzi  do 
fanatyzmu,  który  daje  początek  chaosowi.  Chaos  zwielokrotnia  fanatyzm.  Cykl  ten  musi 
zostać  przełamany przez  nowy ład  harmoniczny.  Ten ład  harmoniczny staje  się  wówczas 
podstawą  dla  kultywacji  nowego  typu  perspektywy  i  mentalności  gatunku  ludzkiego. 
Potrzebujemy nowego typu wrażliwości planetarnej – jej osiągnięcie możliwe jest podczas 
rytuałów i ceremonii przeprowadzanych podczas równonocy, przesileń i Dni Poza Czasem w 
celu ustanowienia nowego programu planetarnego. Tego rodzaju ceremonie mają charakter 
naturalny, nikt bowiem nie może zanegować przesilenia lub równonocy. Do wydarzeń tych 
dochodzi bez względu na ideologię, religię czy światopogląd. 

Prawo Czasu synchronizuje ludzi bez względu na to w co wierzą. To jak w przypadku 
narodzin  i  śmierci.  Prawo  czasu  synchronizuje  wszystko,  co  dokonuje  się  pomiędzy 
narodzinami i śmiercią.  Koordynacja z Ziemią przechodzącą przez rozmaite fazy równonocy 
i przesileń stanowi czynnik za sprawą którego dokonuje się synchronizacja człowieka jako 
bytu planetarnego. (Zobacz w sekcji poświęconej Noosferycznemu Czasowi Ziemskiemu w 
pracy Czas i technosfera, s. 125-132). To należy jej metod i środków. Są to jedynie niektóre 
zasady  magiji  ceremonialnej.  Możemy  zastosować  te  zasady  do  stworzenia  scenariusza, 
według którego odegrane zostanie Zamknięcie Cyklu. 

Hierarchia i ewolucja form kulturowych
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Szambhala jest matrycą, równoznaczną z pojęciem Tollan – matrycą, za sprawą której 
wyższe  formy  kulturowe  podlegają  ewolucji.  Obecnie  formy  te  manifestują  się  coraz 
intensywniej.  Ludzkość  stanowi  moment,  w  którym  ewoluują  manifestacje,  rozkazy, 
hierarchie i formy kulturowe matrycy Szambhala/Tollan. Musimy stworzyć klarowny obraz 
sposobu,  w  jaki  funkcjonują  wszystkie  opisywane  przez  nas  procesy.  Opis  tego  procesu 
odnaleźć można w Art Planet Chronicles (niepublikowane, 1981) wraz z HCV (Wyższy Głos 
Kolektywny)  który  stanowi  wyraz  głosu  hierarchii  poprzez  matrycę  Szambhali,  która 
wypowiada się poprzez noosferę ludzkości rozumianej jako jednolity organizm. 

Gdy mówimy o hierarchii, mamy na myśli zorganizowany agregat piątowymiarowych 
inteligencji lub bytów, których kolektywna wola lub cel zakłada pomoc przy prowadzeniu 
spraw udręczonej  planety  Strefy  Wolnej  Woli.  Degradacja  mas  w momencie  Zamknięcia 
Cyklu ma u swych źródeł fakt, że demokracja odcięła masy od hierarchii. Życie zgodne z 
hierarchią  jest  źródłem  naturalnej  godności.   Hierarchia  zawsze  funkcjonuje  w  sposób 
pośredni  i  jedynie  za  sprawą  kontrolowanej  selekcji  ustalonej  liczby  istnień  w  planie 
trzeciowymiarowym. Gdy komunikacja lub kontakt zostaną ustanowione przez hierarchę – 
wraz  z  trzeciowymiarowym  operatorem  wyselekcjonowanym  w  celu  wypełnienia 
szczególnego aspektu procesu odkrywania planu Boskiego Stworzenia – wówczas w różnych 
punktach  następuje  komunikatywne  pobieranie  danych,  uwolnienie  lub  przewodnictwo. 
Ponieważ hierarchia jest zakorzeniona w percepcji ładu sakralnego, a Hierofanta Planetarny 
jest tym, który ujawnia porządek sakralny, nieuchronnie pojawia się więź między hierarchią i 
Hierofantą. 

Hierofanta Planetarny działa w ramach szablonu wyznaczonego dlań przez hierarchię. 
W coraz większym i pełniejszym stopniu wypełnia on nakazy wynikające z hierarchii celem 
spełnienia konkretnego programu ewolucyjnego. Zrozumiemy to w większym stopniu gdy 
przeczytamy rozwinięcie tej kwestii w kolejnych sześciu tomach. Rok Księżyca Planetarnego 
i  Rok  Widmowego  Czarodzieja  przyniosły  nam  konwulsyjne  bóle  degeneracji  ładu 
szóstopromiennego, podobnie jak Rok Niebieskiej Burzy Kryształowej wyznaczył pierwszy 
embrionalny rok ładu siódmego promienia. 

„Energia siódmego promienia jest potężnym środkiem inicjacji, który przechodzi na 
płaszczyznę fizyczną podczas procesu pierwszej inicjacji. Wywrze on na ludzkości określony 
efekt,  którym będzie  przyczynienie  się  do  narodzin  świadomości  Chrystusa  wśród  masy 
składającej się z istnień ludzkich obdarzonych inteligencją”. 

Świadomość  Chrystusa  oznacza  wyrównanie  energii  mające  na  celu  uwolnienie 
ludzkości  od  ideologii  nacjonalistycznych  i  sekciarskich.  Uwolnienie  to  zaowocuje 
zwróceniem się ku miłości i tolerancji. 

Nowy proces  ewolucyjny  związany  jest  z  Prawem  Czasu.  Prawo  Czasu  jest  tym 
czynnikiem, który sprzyja ewolucji gatunku ludzkiego od istoty w pełni uwikłanej w świat 
materialny  do  istoty  czysto  duchowej/psychicznej,  czwartowymiarowej  i  rozwiniętej  w 
aspekcie  emocjonalnym.  Wraz  z  nadejściem  roku  Widmowego  Czarodzieja  każdy 
mieszkaniec planety, czy jest tego świadom czy też nie, staje się światowym uczniem  – a 
podczas przesilenia zimowego roku 2012 (na Półkuli Północnej) każdy, czy o tym wie czy też 
nie, stanie się światowym wtajemniczonym. 

Sieć Sztuki Planetarnej już istnieje; jest ona właśnie tym, na czym oparta będzie nowa 
ludzkość.  Nie  ma  ona  nic  wspólnego  z  jakimkolwiek  rodzajem  granic  czy  państw 
narodowych. Gdy zrozumiemy już że wszystko co podlega ewolucji za sprawą Prawa Czasu 
stanowi  akt  magiji  ceremonialnej,  wówczas  nasza  motywacja  wystartuje  z  dynamizmem 
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rakiety.  Jeśli  posiadamy  motywację  i  inspirację,  wówczas  stanowimy  iskrę,  która  może 
rozpalić  prawdziwy  pożar.  Jesteśmy  wężowymi  wtajemniczonymi  których  misję  stanowi 
wspieranie dusz na ich drodze do dojrzewania – wychodzenia z chaosu starego porządku ku 
boskiemu spełnieniu pozostającemu w rezonansie z istnieniami u kresu trwającego cyklu. W 
ten sposób będziemy stymulować masy. 

[s. 221 schemat

Świątynia Hierofanty Planetarnego

Hierarchia i ewolucja form kulturowych]

Siódmy promień  wyraża  zarówno  to  co  najwyższe,  jak  i  to  co  najniższe  –  jeśli  zmiana 
kalendarza byłaby jedynie rewolucją populistyczną,  zmierzenie się z energiami,  z którymi 
musimy się zmierzyć byłoby niewystarczające. Kiedy jednak zrozumiemy, że kalendarz jest 
zaklęciem utrzymującym w mocy określony zespół przekonań, będziemy musieli odwołać się 
do  określonego  potężnego  typu  magiji  mając  na  celu  zdjęcie  starego  uroku.  Wytwory 
hierarchii  stanowią  szablony  wizji  i  instrukcji,  które  są  przekazywane  za  pośrednictwem 
medium Hierofanty Planetarnego i jego Uczennicy, a także innych pomocników należących 
do  wewnętrznego  kręgu  którzy  się  pojawią  –  oto  najwyższy  poziom.  Najniższy  poziom 
stanowią masy ludzi, którzy budzą się wraz z nadejściem Nowego Czasu. Nie wiedzą oni nic 
na  temat  instrukcji  magicznych,  ale  tak  czy  inaczej  uczestniczą  w  dokonujących  się 
procesach.

W istocie funkcjonujemy zgodnie z wyższymi kodami przekazywanymi nam przez 
hierarchię. Wszystkie osoby prowadzone przez hierarchię zaczną reagować w sposób zgodny 
z  treścią  Planu  Boskiego,  który  zostanie  który  zostanie  przekazany  za  pośrednictwem 
Zamykającego Cykl i Czerwonej Królowej. Plan ma w swojej naturze zmianę czasu, która 
wymaga zaistnienia wielu punktów skupienia mocy, które powinny stworzyć wiele eszelonów 
pracowników i pomocników o różnych wizjach. Funkcją najwyższej magiji ceremonialnej jest 
uaktywnienie i katalizacja wszystkich tych różnorodnych eszelonów w każdym fragmencie 
całościowej wizji hierarchicznej i katalizacja ich za sprawą zmiany czasu. 

Zaczynamy  odnajdywać  właściwy  język,  którego  celem  powinno  być  włączenie 
innych  ludzi  w  odgrywanie  Boskiego  Planu  przedłożonego  przez  hierarchię.  Centralne 
założenie planu przekazywane jest za pośrednictwem Zamykającego Cykl, ponieważ ma on 
dostęp  do pełni  wiedzy obejmującej  fakt,  że  absolutnie  wszystko,  co  dzieje  się  dziś  na 
naszej  planecie  ma związek z  Zamknięciem Cyklu w roku 2012.  Wielu  ludzi  dysponuje 
pewną  wiedzą  na  ten  temat,  nie  znają  jednak  nadzwyczaj  głębokich  i  rozległych 
konsekwencji,  jak również  profetycznych źródeł  Zamknięcia  Cyklu,  a  także  energii  które 
koniecznie  uczestniczą  w  tym  procesie.  Stadia,  które  muszą  zostać  pokonane  od  chwili 
obecnej  aż  po rok  2012 są  w pełni  jasne.  Samą esencją  tego,  co  musi  zostać  wykonane 
podlega katalizacji właśnie teraz w rozumieniu odegrania przedstawienia magii ceremonialnej 
o nazwie „Zamknięcie Cyklu”, w którym cały świat stanowi scenę a każdy z nas jest aktorem. 

[s. 222 - Wszystkie osoby prowadzone przez hierarchię zaczną reagować w sposób zgodny z 
treścią  Planu  Boskiego,  który  zostanie  który  zostanie  przekazany  za  pośrednictwem 
Zamykającego Cykl i Czerwonej Królowej.] 

Każdego roku następuje przejście od jednego aktu do następnego. Każdy z tych aktów 
wyraża pewne istotne stadium ceremonialnego dramatu, jakim jest Zamknięcie Cyklu. Gdy 
mamy do czynienia z różnymi poziomami energii, dysponujemy bankiem czyli rezerwuarem 
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dokładnej wiedzy o tym co się teraz dzieje, zgodnie z naturą sił wchodzących w grę i sił, które 
trzeba  pobudzić,  aby  przeciwdziałać,  aby  im  przeciwdziałać,  modyfikować  je  lub 
harmonizować.  Słowa i  mowa są potężne.  Wszystkie  słowa stanowią zaklęcia,  jest  zatem 
bardzo ważne, by posługiwać się słowami w sposób przemyślany i konstruktywny. Słowa, 
którymi posługujemy się po to by zdefiniować nasze priorytety, określić nasze cele są bardzo 
istotne. Najlepszą metodą by postąpić właściwie w tej kwestii jest oddanie się Wyższej Sile i 
działanie w charakterze kanału hierarchii na miejscu – wówczas wszystko co powiesz będzie 
zgodne z rezonującą częstotliwością którą hierarchia emituje do ciebie w każdej chwili. 

Jeśli jesteś dostrojony do hierarchii, wówczas poddajesz się jej i podporządkowujesz 
się  Woli  Boskiej.  Zawsze  musisz  pozostawać w rezonansie  z  osobą z  którą  rozmawiasz. 
Rezonująca częstotliwość ludzkości musi być zgodna z rezonującą częstotliwością hierarchii 
– oznacza to, że musisz wniknąć w rzecz i zatrymać się, by pozwolić pojawić się jakiemuś 
rodzajowi  transdukcji.  Jako  instrument  istota  ludzka  stanowi  odbicie  całości.  To  jak 
postępujemy  wobec  samych  siebie  i  wobec  innych  jest  wszystkim.  Istoty  z  wyższych 
wymiarów obserwują nas przez cały czas. Musimy stale mieć się na baczności i wystrzegać 
się egoistycznych możliwości stwarzanych przez czarną magię tak, by móc zawsze działać na 
najwyższym poziomie.  Gdy we właściwy sposób dostrajasz się do struktury lub symbolu, 
wówczas nazywasz to interpretacją magijną. 

Magija ceremonialna na rzecz ustanowienia UR (Uniwersalnego Przypomnienia/Religii 
Uniwersalnej)

Ostatecznym celem magiji ceremonialnej jest ustanowienie UR. Misja Pacal Votana 
ma na  celu  ustanowienie  UR na Ziemi.  Przybył  tu  aby dokonać  kompilacji  kompendium 
postępu UR w innych systemach światowych i ustanowić indeks unifikacji duchowej. Jest to 
skupienie prac magiji ceremonialnej mające na celu usprawnienie i ustanowienie unifikacji 
duchowej.  Podczas  siedmiu  lat  Misterium Kamienia  stworzony  został  Heptagon  Umysłu 
Ziemi.  Przypomina  to  wskrzeszanie  umarłych  (albo  też  budzenie  każdego,  kto  został 
schwytany w pułapkę  częstotliwości  psychicznej  12:60)  lub  doskonalenie  duszy ludzkiej. 
Podczas Siedmiu Lat Przepowiedni stworzyliśmy Heptagon Umysłu Nieba, odnoszący się do 
trwałej aktywacji banku psi. 

  Dusza ludzka musi dokonać znacznego przystosowania się na wszystkich poziomach. 
Najwyższy  cel  i  wartość  stanowi  zbawienie  duszy.  Wszystko  w  świecie  modelu  12:60 
zdominowane jest przez bezlitosny materializm szkodliwy dla duszy ludzkiej. Tym samym 
świat jest bez-duszny – stanowi pustkowie. Celem Misterium Kamienia jest przemienienie 
tego  pustkowia  poprzez  wprowadzenie  rasy  ludzkiej  w  model  czasu  13:20.  Dzięki  temu 
możliwe jest doświadczenie doskonałości najpierw duszy indywidualnej, a następnie Duszy 
Świata.  Można osiągnąć  ten  cel  jedynie  za  sprawą przywołania  Najwyższego z  prośbą o 
pomoc. Zastosowanie znajdą tu także różnego rodzaju umiejętne środki i metody, za sprawą 
których najwyższe łączy się z najniższym. Najwyższe zrozumienie i mądrość oraz najwyższe 
formy  magiji  duchowej  znajdą  się  w  bardzo  wyszukanych  punktach  skupienia  ze 
szczególnymi metodami działania,  które mogą zostać wykorzystane w celu obudzenia czy 
podniesienia  na  wyższy  poziom  funkcji  grupowej  wielu  jednostek  składających  się  na 
społeczeństwo.  Oto konkluzja Misterium Kamienia. 

Pierwszy promień powiązany był z rozbudzeniem woli osobistej w zgodzie z Wolą 
Boską  w  celu  wprowadzenia  zmiany w czasie.  Po  dokonaniu  nieodwracalnych  zmian  w 
świadomości  ludzkiej  rzeczywistość  ulegnie  zmianie  na  zawsze.  Po  ukończeniu  AC 
(Pierwotnej  Trwałości)  nastąpi  przejście  do uaktywnienia  CA (Świadomości  Kosmicznej). 
Przeprowadzamy  duszę  świata  lub  gatunek  ludzki  poprzez  rodzaj  przywołania  pamięci 
międzyplanetarnej,  na  mocy  którego  wracamy  do  punktu  w  którym  po  raz  pierwszy 
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popełniony  został  błąd.  Zamiast  pokonywać  tę  samą  ścieżkę  w  dół  po  raz  kolejny, 
wybierzemy wszechświat równoległy, w którym wszystko wydarzyło się w taki sposób jak 
powinno. Profetyczne przygody ostatnich dwunastu lat zaowocowały Rokiem Kosmicznego 
Nasienia (równoznacznym z drugim promieniem miłości/mądrości).

Trzy pierwsze promienie są uważane za najistotniejsze: woli, umiłowania mądrości i 
inteligencji. Są to trzy lata, podczas których największy nacisk kładziony jest na upewnienie 
się,  że  Nowe zostało  aktywowane i  wprowadzone,  a  także  na  to,  by ruch przebiegał  we 
właściwą stronę  wraz  z  właściwym zwrotem i  tym rodzajem wiedzy,  która  musi  znaleźć 
swoje spełnienie. 

Lata  Czarodzieja  Lunarnego  i  Sztormu  Elektrycznego  przywołują  Galaktyczne 
Camelot. Jest to moment, w którym sztuka i nauka uzyskają właściwe relacje wzajemne. Rok 
Księżycowego  Czarodzieja  jest  czwartym  promieniem  harmonii.  W  pierwszym  roku 
przywołania  Galaktycznego  Camelot  dokona  się  wielkie  odegranie  harmonii.  Rok  Burzy 
Elektrycznej  (2008-2009)  jest  piątym  promieniem,  odpowiadającym  nauce  i  konkretnej 
wiedzy. Jest to rzeczywista naprawa kursu nauki w perspektywie historycznej, która w swoim 
rozwoju przybrała postać energii w pełni męskiej. Jest to rok piątego z dziewięciu wielkich 
Lha lub Bolontiku. To piąte Bolontiku stanowi Najwyższą Złotą Dziewicę. W tym momencie 
ustanowiona zostanie nowa Nauka Kosmiczna.  

Później  przyjdą  ostatnie  cztery  lata,  mistyczny  ołtarz  –  oto  manifestacja  Nowego 
Galaktycznego Camelot! TEL-EK-TON-ON przyzwie Galaktyczy Camelot, w którym dusza 
ludzka  wzniesiona  zostaje  na  wyższy  poziom  i  umieszczona  na  mistycznym  ołtarzu. 
Pierwszym rokiem mistycznego ołtarza jest  rok Samoistnego Nasienia   -  szósty promień, 
promień  oddania  –  stanowiący  początek  czteroletniej  sekwencji  trwającej  aż  do  Roku 
Rezonującej  Burzy  (2012-2013).  W  tym  momencie  wszyscy  uznają  Boga  Jedynego,  a 
jedynym  obiektem  oddania  będzie  Najwyższy  Stwórca,  który  w  sposób  spontaniczny 
rozwiąże wszystkie inne „problemy”. Podczas pierwszych dwóch z czterech ostatecznych lat, 
dusza otrzymuje ostateczne wtajemniczenie mistycznego ołtarza Telektonon.

[s. 224 - mistyczny ołtarz – oto manifestacja Nowego Galaktycznego Camelot! TEL-
EK-TON-ON przyzwie Galaktyczy Camelot, w którym dusza ludzka wzniesiona zostaje na 
wyższy poziom i umieszczona na mistycznym ołtarzu.]

 
Ostateczna  inicjacja  promieni  dokona  się  w  Roku  Czerwonego  Dźwięczącego 

Księżca. W tym momencie Hierofanta Planetarny będzie całkowicie upoważniony do tego, by 
doprowadzić  do  końca  całą  ceremonię  Misterium  Kamienia,  a  dusza  otrzyma 
samopowtarzającą  się  moc  organizacji  i  ładu  za  sprawą  czego  nigdy  już  nie  zejdzie  na 
manowce. Dusza będzie od tego momentu zaprogramowana na doskonałość. 

Potem przyjdą  ostatnie  dwa lata,  2011 –2013,  gdy dusza  będzie  miała  możliwość 
swobodnego  latania!  Oto  podsumowanie  kolektywnej  ceremonii  planetarnej,  jaką  jest 
Zamknięcie Cyklu. Bądź gotów!
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