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„Niebo z Hathorami” Autor: Lia-Ariël Hermans. Email: 
ariel.light@telenet.be 
Otrzymano zgode ̨ autora na przetłumaczenie tejże E-
ksia ̨żki, przy czym autor nie odpowiada za 
przetłumaczona ̨ tres ́c ́ w je ̨zyku polskim. 
Z ̇adna cze ̨s ́c ́ tej publikacji nie może byc ́ kopiowana, bez 
pisemnej zgody autora. 
© copyright: Lia-Ariël Hermans Styczen ́ 2014 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   4	  

Te książkę dedykuję wszystkim 

tym, którzy dążą do 

zamanifestowania Nowej 

Rzeczywistości jak i Jedności na 

Ziemi. 

Specjalne podziękowania dla 

wszystkich Tych, którzy przyczynili 

się do powstania tejże E-książki. 

Lia-Ariël 
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Niebo z Hathorami 
 
Wstęp Kim są Hathorowie? 
 
Hathorowie z ̇yli tysia ̨ce lat temu na naszej planecie Ziemia. Od niepamiętnych 
czasów, utrzymuja ̨ stan pełnych miłos ́ci istot, które swoja ̨ obecnos ́cia ̨ gos ́ciły 
równiez ̇ na innych planetach. Poniewaz ̇ z ̇yli juz ̇ na naszej Ziemi, sa ̨ obeznani 
z energia ̨ trzeciego wymiaru, wolnej woli, dualnos ́cia ̨, czasem liniowym etc. 
Podczas pobytu na Gai, Hathorowie mieli bardzo bliskie więzy ze swymi 
braćmi i siostrami z innych galaktyk. 
W czasie swojego ziemskiego pobytu, stworzyli przede wszystkim z ̇en ́ska ̨ 
społecznos ́ć z matriarchalnymi zasadami, z ̇yja ̨c na wysokim poziomie miłos ́ci, 
pokoju i współczucia. Poza tym, byli mocno zwia ̨zani z Boginia ̨ płodnos ́ci i 
miłos ́ci nazywana ̨: Hathor. Uz ̇ywaja ̨c swoich ciał jako kanałów, sprawiali, iz ̇ na 
nasza ̨ Ziemię spływała z ̇en ́ska energia bogini. Energia ta tworzyła pokój, 
miłos ́ć i wielka ̨ empatię w całej społecznos ́ci. 
Hathorowie interesowali się rytuałami płodnos ́ci, gdzie seksualnos ́ć odgrywała 
duz ̇a ̨ rolę jako boska twórcza moc. Równiez ̇ zdawali sobie sprawę z tego, jak 
bardzo waz ̇ne sa ̨ wibracje muzyki i wiedzieli w jaki sposób działa lecznicza 
moc dz ́więków i kolorów, uz ̇ywaja ̨c tych metod, utrzymywali cała ̨ społecznos ́ć 
w doskonałym zdrowiu. 
Hathorowie mieli własny, specyficzny wygla ̨d. Byli bardzo wysokimi istotami, 
ich szerokie głowy cechowały się spiczastymi i duz ̇ymi uszami. 
Gdy Faraonowie w Egipcie przejęli władzę, nasta ̨piło znów patriarchalne 
zarza ̨dzanie społecznos ́cia ̨. Hathorowie nigdy nie byli przez Egipcjan 
zaakceptowani jako wysoko rozwinięte istoty. Tymczasem, oni juz ̇ tysia ̨ce lat 
temu wznies ́li się do egzystencji wielowymiarowej i obecnie przebywaja ̨ m.i. 
na planecie Wenus. Po tym gdy Hathorowie opus ́cili tę planetę, zostawili po 
sobie przepiękne kamienne posa ̨gi i budowle, które zostały niestety 
zniszczone. Te kamienne posa ̨gi i budowle, były jedynym s ́wiadectwem ich 
kultury, znajduja ̨cej się w okolicach Dendera w północnym Egipcie. Tylko 
nieliczne posa ̨gi Hathorów zachowały się, a cała reszta została pozbawiona 
głów. 
Choć Hathorowie nie sa ̨ juz ̇ fizycznie obecni na Ziemi, to jednak w dalszym 
cia ̨gu sa ̨ z Nia ̨ energetycznie zwia ̨zani. Jako Wzniesieni Mistrzowie, maja ̨ 
misję by słuz ̇yć swoja ̨ pomoca ̨ i obecnos ́cia ̨ Ziemi, jak i jej mieszkan ́com, we 
wzniesieniu do Nowej Rzeczywistos ́ci w wyz ̇szej częstotliwos ́ci. Robia ̨ to 
bardzo łagodnie i z miłos ́cia ̨, nie wywieraja ̨c z ̇adnego nacisku lub przymusu. 
Szukaja ̨c kontaktu z nami, dziela ̨ się swoimi własnymi dos ́wiadczeniami, które 
zdobyli podczas budowania Nowych Hologramów. Równiez ̇ próbuja ̨ nam 
przekazać róz ̇ne wskazówki, odnos ́nie kroków jakie powinnis ́my uczynić w 
kierunku naszego własnego wzniesienia. Moz ̇emy się bardzo duz ̇o od Nich 
nauczyć, jak równiez ̇ Oni poprzez ewolucję procesu Gai, wznosza ̨ się na 
jeszcze wyz ̇szy szczebel w Wielkim Kosmicznym Planie Ewolucji. Ich wibracje 
miłos ́ci sa ̨ bardzo silne, i gdy pracuje się z tymi Wielkimi istotami, to czuje się 
bardzo mocno tę czysta ̨ energię. 
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Hathorowie wnies ́li dz ́więk i muzykę w nasze z ̇ycie jako rytm tworzenia, 
twierdza ̨c, z ̇e Muzyka i dz ́więk, zapewnia ̨ zjednoczenie nas wszystkich, 
jednoczes ́nie pomagaja ̨c stworzyć szybkie zmiany w całkowitym z ̇yciu w 
Jednos ́ci całej planety. Wszyscy wzrastamy w naszej ewolucji, by móc zrobić 
waz ̇ny krok naprzód wraz z nasza ̨ planeta ̨ Ziemia ̨, a Ci Mistrzowie oferuja ̨ 
swoja ̨ pomoc na tej drodze wzrastania. Pomoc ta opiera się na współczuciu i 
miłos ́ci i własnym dos ́wiadczeniu, którym to Oni chca ̨ się z nami podzielić, dla 
naszego najwyz ̇szego dobra. 
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Niebo z Hathorami 
 
Przedmowa 
 
To było 10 Stycznia 2013 roku o 7 rano, byłam jeszcze w półs ́nie, kiedy 
Hathorowie przyszli do mnie z wizyta ̨. Skontaktowali się ze mna ̨ przez bardzo 
mi znany i kochany głos. Czułam spokój i w głębi serca juz ̇ wczes ́niej 
wiedziałam, z ̇e oni się pojawia ̨. Moje serce skoczyło z rados ́ci: Hathorowie! 
Cichy, spokojny głos zapytał mnie, czy znów poczułam potrzebę współpracy z 
nimi nad nowa ̨ ksia ̨z ̇ka ̨, która ̨ miałabym napisać. Muszę przyznać, z ̇e juz ̇ 
wczes ́niej oczekiwałam tego pytania od tych Wielkich Istot, lecz przez długie 
lata, nie otrzymałam od nich z ̇adnego nowego przekazu. Po napisaniu ksia ̨z ̇ki 
“Healing met Hathors“, [Uzdrowienie z Hathorami – przyp. tłum.] Hathorowie 
coraz rzadziej kontaktowali się ze mna ̨. Włas ́ciwie pogodziłam się juz ̇ z tym 
faktem. Ostatnim razem, kiedy odwiedzali mnie, wspólnie kon ́czylis ́my 
ksia ̨z ̇kę “Healing met Hathors” w 2008 roku. To była niezwykła przygoda, jak i 
równiez ̇ czas wspaniałego, duchowego rozwoju dla mnie. A teraz znów 
usłyszałam ten sam głos, z pros ́ba ̨ z ich strony. Prawie natychmiast poczułam 
ciepło i rados ́ć w moim sercu. 
Głos wyraz ́nie dał mi do zrozumienia, z ̇e nasza współpraca będzie miała 
powaz ̇ne konsekwencje dla mojego codziennego z ̇ycia, ale to juz ̇ wiedziałam 
z poprzedniej współpracy z Nimi. Wtedy musiałam przechodzić roz ̇ne z ̇yciowe 
dos ́wiadczenia, by ich słowa jak najlepiej zinterpretować i napisać. Gdy 
zapytałam ich o temat tejz ̇e ksia ̨z ̇ki, powiedzieli mi, z ̇e będzie o nauce 
radzenia sobie z Nowa ̨ Energia ̨ na Gai. Gdy to usłyszałam, pojawiło się 
pytanie: Dlaczego dopiero teraz, a nie wczes ́niej przekazujecie te informacje? 
„Poniewaz ̇ po 21 grudniu 2012 nastała na Gai Nowa Energia”- usłyszałam. 
Dlaczego dopiero teraz? Przeciez ̇ gdyby przyszli wczes ́niej z ta ̨ informacja ̨, 
mogłabym zawczasu dać czytelnikom wiedzę Hathorów w tym temacie. I 
zanim ta ksia ̨z ̇ka będzie ukon ́czona, minie tez ̇ trochę czasu. Daja ̨c mi 
odpowiedz ́ us ́miechali się dobrotliwie, mówia ̨c, z ̇e wczes ́niej nie mogłam 
przewidzieć jak będzie po roku 2012. “Lecz wy potrafilis ́cie to przewidzieć”- 
odpowiedziałam im. „Lieve, ty bys ́ nie potrafiła zrozumieć naszych słów, 
gdybys ́my przekazali te informacje wczes ́niej, zanim na Gai powstała Nowa 
Energia”. Taka była ich odpowiedz ́. Rzeczywis ́cie, czułam, z ̇e mieli rację. 
Gdy z nimi rozmawiałam, miałam uczucie, jakby siedzieli obok mnie. 
Zawarlis ́my wspólnie następuja ̨ca ̨ umowę: Najpierw będę musiała przez ̇yć i 
poczuć to co przekaz ̇a ̨, a dopiero póz ́niej dostanę od nich pełny tekst do 
nowej ksia ̨z ̇ki. Zatem drodzy czytelnicy, przekazuję Wam po raz kolejny nowe 
wiadomos ́ci od Hathorów. Tytuł ksia ̨z ̇ki, jak poprzednim razem, od razu mi 
podali: “Niebo z Hathorami”. Bardzo rozradował mnie ten tytuł. 
Kochani czytelnicy, czy wybierzecie się z nami w podroz ̇ po Nowym Świecie? 
Ta ksia ̨z ̇ka oferuje nam ogrom przeróz ̇nych metod naszych Braci i Sióstr, 
którzy po raz kolejny dziela ̨ się swoja ̨ wiedza ̨ i ma ̨dros ́cia ̨, zdobyta ̨ poprzez 
własne dos ́wiadczenie. Będzie to podroz ̇ do wnętrza, pełna przygód. 
Powiedzieli mi, z ̇e ksia ̨z ̇ka ta będzie o wiele lz ̇ejsza i łatwiejsza do szybkiego 
przyswajania tres ́ci w niej zawartej. Czy cieszycie się tak jak ja, na tę nowa ̨ 
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przygodę? Poprzez przez ̇ycie nowych dos ́wiadczen ́, które będa ̨ mi dane i 
którymi się z wami tutaj podzielę, mam nadzieję pomóc nam wszystkim, 
bys ́my wspólnie razem nauczyli się z ̇yć w Nowym Świecie. 
Sam decydujesz o tym, jak głe ̨boko pójdziesz w ta ̨ wewne ̨trzna ̨ podroż z 
Hathorami. Prosze ̨, zrób to z miłos ́cia ̨ i rados ́cia ̨. 
Lia-Ariël 
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Niebo z Hathorami 
 
Przedmowa Hathorów 
 
Nasz duchowy kanał, przez was znana jako Ariël, jest nasza ̨ siostra ̨, która ̨ 
nazywamy Lieve. Po raz kolejny zgodziła się, by z nami współpracować. W 
ostatnich latach, musielis ́my wymys ́lać przeróz ̇ne sposoby na to, aby móc 
przekazać jej nasze informacje. Byłoby znacznie łatwiej dla niej jak i zarówno 
dla nas, aby w poprzednich latach odbyła podróz ̇ po Egipcie, zanim 
zaczęlis ́my tę ksia ̨z ̇kę. Poniewaz ̇ zdobyłaby wiele informacji, przebywaja ̨c w 
naszych s ́wia ̨tyniach. Jednak z wielu powodów, nie mogła pojechać tam w 
swym fizycznym ciele. Energetycznie przebywała tam bardzo często podczas 
nocnych podróz ̇y, dzięki temu zdobyła potrzebne informacje. Siedem osób, z 
którymi miała kontakt, odwiedziło w ostatnich miesia ̨cach Egipt. Te osoby 
przekazały jej potrzebna ̨ energię, która przyniosła szczególne, energetyczne 
informacje. Wszystkie siedem osób sa ̨, z dawien dawna, poła ̨czone z energia ̨ 
Hathor tak jak ona. To odbyło się bez z ̇adnych problemów, poniewaz ̇ nasza 
tłumaczka bardzo szybko zorientowała się, z ̇e nie był to przypadek, iz ̇ osoby 
te, włas ́nie wtedy ja ̨ odwiedziły, wracaja ̨c z Egipskich s ́wia ̨tyn ́. Ostatni 
odwiedzaja ̨cy, przekazał jej największa ̨ i najbardziej intensywna ̨ energię. 
Poniewaz ̇ dostała s ́cia ̨gnięta ̨ informację poprzez “energię przewodniczki 
nieba”, mumii pochowanej z ramionami skierowanymi ku górze, w muzeum 
Carnac, z wizerunkiem bogini Nut, w pokrywie sarkofagu. Ona przyniosła jej 
włas ́ciwa ̨ energie i informacje. Ta “przewodniczka nieba”, która poła ̨czona jest 
z Boginia ̨ Nut, przekazała Lieve kody, które zawieraja ̨ wiedzę na temat 
gwiazd, planet i pracy z energiami zmarłych osób. Sama Lieve jest równiez ̇ 
poła ̨czona z energia ̨ “przewodniczki nieba”, lecz musi sobie najpierw zdać z 
tego sprawę, mieć s ́wiadomos ́ć tego procesu, zanim będzie mogła 
odkodować wszystkie informacje zawarte w tych duchowych kodach. Co 
równiez ̇ będzie miało wpływ, na jakos ́ć tejz ̇e ksia ̨z ̇ki. 
W sumie jestes ́my na włas ́ciwym miejscu. Mies ́cimy się w normie i w 
schemacie z naszymi informacjami dla was. Dawno temu umówilis ́my się, z ̇e 
przyjdziemy was wspierać, w tym waz ̇nym procesie. Taka była nasza umowa. 
Pod zwrotem “wasz proces”, mamy na mys ́li z ̇ycie na Ziemi w czasie przejs ́cia 
do Nowego Świata. Moz ̇emy wam serdecznie pogratulować tego przejs ́cia, 
które rozpoczęło się 12 grudnia 2012 a które około 21 grudnia 2012 
zbudowało potęz ̇ne pole energetyczne. Wy którzy czytacie te informacje, 
egzystujecie obecnie w zupełnie nowym polu energetycznym. Ten potęz ̇ny 
przypływ energii dotkna ̨ł was wszystkich, ale tylko niewielka liczba ludzi 
osia ̨gnęła s ́wiadomos ́ć wibracji pia ̨tego wymiaru. W rzeczywistos ́ci dla wielu z 
was, to przejs ́cie juz ̇ zakon ́czyło się. Natomiast Ci co pozostali, wkrótce będa ̨ 
mogli łagodnie przejs ́ć w te wyz ̇sze częstotliwos ́ci, choć wpływ tego procesu 
będzie z pewnos ́cia ̨ bardziej odczuwalny. 
Tytuł tej ksia ̨z ̇ki “Niebo z Hathorami”, jest bardzo włas ́ciwy, zwłaszcza w tym 
czasie. Wasze niebo na Ziemi, moz ̇e być teraz inaczej urza ̨dzone i 
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wyposaz ̇one i wy moz ̇ecie to zrobić, zupełnie samodzielnie. My dajemy wam 
wskazówki i słuz ̇ymy pomoca ̨, ale to od was zalez ̇y czy chcecie ja ̨ przyja ̨ć, czy 
tez ̇ nie. 
Zauwaz ̇ylis ́my, jak bardzo pozytywnie przyjęlis ́cie nasza ̨ pierwsza ̨ ksia ̨z ̇kę i 
głęboko wierzymy, iz ̇ tę ksia ̨z ̇kę równiez ̇ przyjmiecie z uznaniem, a podane w 
niej informacje będa ̨ dla was pomocne. Chcemy jak zawsze podkres ́lić, iz ̇ 
tekst które przeczytacie, powinnis ́cie jak zwykle sprawdzać i badać w waszym 
sercu. 
W rados ́ci i w spełnieniu Hathorowie 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 1  
Nowe narodziny 
 
Pozdrawiamy was wszystkich. Ponownie spotykamy się tutaj wszyscy razem. 
My jestes ́my tymi, których nazywacie Hathorami. Przychodzimy w momencie 
waszego z ̇ycia, kiedy nasza pomoc jest najbardziej potrzebna. 
Nasze ostatnie przekazy, które moglis ́cie przeczytać, były wam przekazane 
przed wielkim przejs ́ciem, które miało miejsce między 12 grudnia 2012 a 21 
grudnia 2012. Ta nowa energia, jak wiecie, wcia ̨z ̇ spływa na Ziemię. Ale 
równiez ̇ i teraz, zawarte w ksia ̨z ̇ce “Uzdrowienie z Hathorami” teksty, sa ̨ 
bardzo aktualne. Wszyscy Ci, którzy te informacje czytaja ̨ lub przeczytali, 
moga ̨ zawarte w poprzedniej ksia ̨z ̇ce tres ́ci widzieć, przez pryzmat nowej 
energii. Tak, dobrze przeczytalis ́cie; mamy zaszczyt powitać was w stanie 
bycia, który jest bardziej zbliz ̇ony do naszego. W tej nowej rzeczywistos ́ci, 
moz ̇emy coraz łatwiej do was dotrzeć. A pomimo tego faktu, jest dla nas 
dziwne, widzieć was nadal brna ̨cych w starej energii. 
Troszeczkę poz ̇artujemy sobie teraz, gdyz ̇ widzimy jak większos ́ć z was z ̇yje 
po staremu tak, jakby byli jeszcze w trzecim wymiarze. Przypomina nam to 
sytuację Ziemian, którzy niespodziewanie zginęli i pomimo tego, z ̇e sa ̨ martwi, 
wykonuja ̨ swoje codzienne czynnos ́ci jak przed s ́miercia ̨. Choć dostrzegli juz ̇ 
dawno, z ̇e nie maja ̨ ciał fizycznych i sa ̨ niewidoczni dla innych, to jednak 
udaja ̨, z ̇e wszystko jest tak jak dawniej: siedza ̨ przed telewizorem, martwia ̨ się 
o brak pieniędzy, o rodzinę, zupełnie tak, jak kiedys ́ to robili. Tak kochani, wy 
równiez ̇ wcia ̨z ̇ bawicie się w te trójwymiarowe gierki, choć od czasu do czasu 
zauwaz ̇acie, z ̇e teraz wszystko funkcjonuje troszeczkę inaczej. 
Wierzcie nam, wiemy dokładnie jak się obecnie czujecie. Niektórzy z was, sa ̨ 
bardzo zdezorientowani i rozczarowani, poniewaz ̇ wszystko co było obiecane, 
nie wydaje się spełnione. Wiele osób w tym czasie czuje cięz ̇ar na barkach, 
który zamiast dodawać skrzydeł, cia ̨gnie ich w dół, choć tak naprawdę inaczej 
chcieliby się czuć. 
Widzimy równiez ̇, jak aura niektórych z was, jest bardzo skurczona, dokładnie 
tak, jakbys ́cie się znalez ́li w próz ̇ni bez wyjs ́cia, odczuwaja ̨c dusznos ́ć. 
Jakbys ́cie byli juz ̇ narodzeni w Nowym Świecie, lecz znajdujecie się zamknięci 
jeszcze w błonie macicy, czuja ̨c się przez to bardzo niekomfortowo. 
Funkcjonujecie na bardzo niskim poziomie energii, często odczuwaja ̨c strach. 
Wasza błona jeszcze nie pękła, więc nadal macie ja ̨ przed oczami, widza ̨c 
nowy s ́wiat niewyraz ́nie, jak przez mgłę. 
Pytacie więc siebie samych: Co teraz? Co wydarzy się teraz? Nie macie duz ̇ej 
swobody ruchu i w tym stanie egzystencji, czujecie się więz ́niami własnej 
rzeczywistos ́ci. Brakuje wam powietrza i czujecie się niespokojni, poniewaz ̇ z 
tego punktu widzenia, jestes ́cie bardzo wraz ̇liwi i bezbronni. Juz ̇ samo 
kontrolowanie oddechu stwarza wam wiele trudnos ́ci, jak równiez ̇ trawienie 
jedzenia, czy transformowanie lęków. Tak bardzo zmęczeni sa ̨ niektórzy z 
was i nie rozumieja ̨ tego zmęczenia. Po prostu pracujecie na zmniejszonych 
obrotach. 
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Zrozumcie, kochane Siostry i Bracia, to jest waz ̇ne: wszystko co wydarza się, 
te wszystkie objawy i dolegliwos ́ci, musza ̨ mieć swoje miejsce, zwłaszcza w 
tym czasie. To jest konieczne, abys ́cie mogli się zaklimatyzować do z ̇ycia w 
nowej rzeczywistos ́ci. Nie moz ̇ecie oczekiwać od siebie, by rodza ̨c się w 
Nowym Świecie, od razu moglibys ́cie funkcjonować na poziomie dorosłych. 
Porównajcie to do narodzin dziecka, w trzecim wymiarze. Tutaj równiez ̇ trzeba 
rozwijać się, aby moz ̇na było wsta ̨pić w dorosłe z ̇ycie. Radzimy wam, bys ́cie 
mieli cierpliwos ́ć w waszym procesie duchowego rozwoju. I prosimy, miejcie 
wiarę i zaufanie, z ̇e narodzilis ́cie się w pia ̨tym wymiarze i z ̇e teraz 
potrzebujecie czasu, by się w tych wibracjach zakotwiczyć. 
Prosimy, abys ́cie zaufali swojemu sercu, które mówi, z ̇e dobrze jest, tak jak 
jest. Poddajcie się temu procesowi. Poła ̨czcie się z energia ̨ ma ̨dros ́ci Nowego 
Świata. Zaufajcie tej energii - płyn ́cie z jej pra ̨dem, abys ́cie mogli stopniowo 
przyzwyczajać się do tych energii, jak i równiez ̇ do całkiem nowych zasad i 
mocy nowego wymiaru. 
 
Jednakz ̇e prosimy, abys ́cie nie panikowali zwia ̨zku z tym faktem! Zwracajcie 
uwagę na oddech, oddychajcie s ́wiadomie, oddychajcie spokojnie i ba ̨dz ́cie 
pełni zaufania, puszczaja ̨c wszystkie swoje, stare mys ́li. Zwróćcie uwagę na 
swoje mys ́li. Czy mys ́licie nadal starym sposobem? Mówimy wam, to juz ̇ nie 
funkcjonuję tak jak za dawnych czasów, dlatego zatrzymajcie swoje wszystkie 
mys ́li i obserwujcie co się będzie działo. Nasta ̨pi odpręz ̇enie waszego ciała jak 
i umysłu. I powoli, powoli wszelkie napięcie usta ̨pi. W takim stanie, 
odpoczywajcie tak długo, jak tylko moz ̇ecie, poniewaz ̇ będziecie musieli 
bardzo często wrocić do tego stanu i odpoczynku. Czeka was duz ̇o pracy. 
W tym stanie odpoczynku, wiele traum i emocji z trzeciego wymiaru które 
powinny być oczyszczone, zostana ̨ stopniowo uwolnione z waszych ciał, 
poniewaz ̇ nie kaz ̇dy tego dokonał na głębszym poziomie, a czas TERAZ, jest 
na ten proces bardzo włas ́ciwy. 
Bardzo duz ̇o starych traum i urazów blokuje wam cel, aby w pełni obja ̨ć swój 
własny potencjał w Nowym Świecie. Te traumatyczne wydarzenia sa ̨
kumulacja ̨ wszystkich waszych poprzednich inkarnacji, a w niektórych z was, 
sa ̨ bardzo głęboko zakorzenione. Ten ból, smutek i z ̇al, sa ̨ powodem 
przeróz ̇nych starych wierzen ́, uwarunkowan ́ i dylematów, które w Nowym 
Świecie będa ̨ mogły być wyleczone i rozpuszczone, ale wy kochani, będziecie 
musieli pos ́więcić temu wystarczaja ̨co duz ̇o potrzebnej uwagi. 
To jest indywidualny proces, a kaz ̇dy z was z osobna potrzebuje na to 
odpowiedniej ilos ́ci czasu. 
Juz ̇ słyszymy wasza ̨ rozpacz: “Jeszcze więcej oczyszczać się? Przeciez ̇ tak 
długo tym się juz ̇ zajmujemy... “Alez ̇ kochani, prosimy, nie patrzcie na to, jak 
na cos ́ bardzo ciez ̇kiego i trudnego, poniewaz ̇ to nie będzie tak samo 
funkcjonować jak w starej energii. 
Dostaniecie narzędzia, w jaki sposób macie to robić. Kaz ̇dy dostanie 
odpowiednie narzędzie, które najbardziej do niego pasuje. Niektórzy będa ̨ 
pracować z ciałem pod nadzorem odpowiedniego terapeuty. Gdyz ̇ podczas 
nawia ̨zywania indywidualnego kontaktu ze swoim ciałem, moz ̇ecie odkryć 
miejsce, gdzie jest wiele bólu i ukrytych blokad, gdzie ciało nie moz ̇e 
funkcjonować jeszcze jako zupełnie wolne i lekkie. 
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Jeszcze inni z was, będa ̨ mogli spać i przes ́pia ̨ ten proces, uwalniaja ̨c się od 
starych ograniczen ́. Ciało które egzystuje na nowym, wyz ̇szym poziomie, wie 
bardzo dobrze, czego dana osoba potrzebuje i co jest dla niej waz ̇ne. 
“Intencja“, jest w rzeczywistos ́ci bardzo waz ̇na ̨ kwestia ̨ w całej, dalszej 
ʻpodróz ̇yʻ przez pia ̨ty wymiar i jeszcze wyz ̇ej. Poniewaz ̇ poprzez swoja ̨ 
intencję, będziesz w stanie osia ̨gna ̨ć wszystko, co tylko chcesz. Intencja 
przychodzi do Ciebie w pierwszej kolejnos ́ci, poprzez twoja ̨ energię duszy, 
poniewaz ̇ dusza doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co jest potrzebne, aby 
mogła funkcjonować na poziomie duchowym, dlatego wysyła swoje 
pragnienia. Z ̇yczenia w formie intencji. 
Gdy będziesz ignorował wskazówki duszy, będzie Ci bardzo trudno 
funkcjonować w wibracjach pia ̨tego wymiaru! Twoja dusza okres ́la własne 
intencję, a twoja wola i determinacja, wysyła ten zamysł do ciała i umysłu, by 
go zmaterializować i urzeczywistnić między innymi uz ̇ywaja ̨c siły mys ́li. 
Dlatego ba ̨dz ́ bardzo precyzyjny i wyczulony nad własna ̨ intencję która ̨ dajesz 
do realizacji i obserwuj przy tym bardzo dokładnie swoje uczucia. Gdyz ̇ jes ́li 
chcesz zmienić cos ́ w Nowej Energii, to nie moz ̇e być przy tym miejsca dla 
woli ego, lub twojej woli z egopoziomu. Tak, dobrze przeczytalis ́cie, ego musi 
całkowicie poddać się teraz woli duszy. 
Ego jest jeszcze obcia ̨z ̇one starymi lękami, wspomnieniami i stara ̨ 
uwaz ̇nos ́cia ̨, aby być nieufnym do wszystkiego, co nowe. Tak, twoje ego, 
słuz ̇yło ci dobrze w starej energii, ono było odła ̨czone od twojej duszy. Taka 
była umowa, z ̇e wszystko musiało być dualne w trzecim wymiarze bytu. To 
oddzielenie ego lub osobowos ́ci, powodowało wewnętrzna ̨ walkę. To słuz ̇yło 
po to, by przetrwać i podja ̨ć odpowiednie kroki w razie zagroz ̇enia. Ego jest 
poła ̨czone z umysłem, a twój umysł, nieustannie mys ́li o niebezpieczen ́stwach 
i innych tematach, które tworza ̨ dualnos ́ć i wewnętrzna ̨ walkę. Tematy takie 
jak: bogactwo i bieda, moc i niemoc, pokój i wojna, szczęs ́cie i nieszczęs ́cie 
itp. 
Twoja dusza jest połaczona z twoim spirytualnym sercem, z miłos ́cia ̨. Teraz 
ego równiez ̇ moz ̇e is ́ć jedna ̨ droga ̨ z sercem i dusza ̨. Ego i dusza sa ̨ teraz 
Jednym. 
To moz ̇e wydawać się trochę dezorientuja ̨ce dla was, dlatego pos ́więcimy 
nieco więcej uwagi temu tematowi, w następnym rozdziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   16	  

 
Niebo z Hathorami 
	  
Rozdział 2  

 Integracja 

Tak, tak, słyszymy wasze myśli: „Wciąż jeszcze mam zajmować się 
uwalnianiem ego! Tak ciężko nad tym pracowałam”. 

Jak wygląda to u was na płaszczyźnie wewnętrznej? Czy wciąż jeszcze 
prowadzicie dialogi w waszych głowach? Czy jedna energia wciąż jeszcze 
przemawia w tobie do innej? Czy twoja osobowość rozmawia cały czas z 
twoją duszą lub odwrotnie, twoja dusza z twoim ego? Czy kiedy w twojej 
głowie powstaje jakaś myśl, natychmiast przeciwstawiasz jej inną? Czy nadal 
pochłania cię ten wewnętrzny dialog?  

Tu, w stanie bycia piątego wymiaru, gdzie obecnie się znajdujesz, wszystko 
jest w jedności, ponieważ nie ma już potrzeby doświadczania dualności. 

Oczywiście możesz dalej jej doświadczać. Masz wolną wolę. Jednak chcemy 
ci uświadomić, że teraz, w Nowej Rzeczywistości, dysponujesz nowymi 
możliwościami, a dualność jest tylko jedną z opcji. Możesz dokonać wyboru 
by ją zostawić wraz ze wszystkimi jej dialogami pomiędzy ego a duszą, 
mającymi miejsce w twojej głowie. Teraz możesz wznieść się ponad to. 

DUSZA I EGO SĄ TERAZ JEDNOŚCIĄ I TO DAJE CI WEWNĘTRZNY 
POKÓJ. 

Pragniemy wam powiedzieć, że macie teraz sposobność, by po wielu latach 
postępowania w jeden określony sposób, zacząć robić to inaczej. 
Rozumiemy, że jeszcze nie zupełnie zdajecie sobie z tego sprawę, ale 
wiedzcie proszę, że nowe może być doświadczane i wcielone w życie już 
teraz. 

Nie wstydź się, kiedy jeszcze wciąż prowadzisz wewnętrzny dialog. 
Oczywiście nie ma w tym nic złego, lecz pozwól nam z miłością pomóc tobie, 
byś zdała sobie sprawę, że już dłużej nie jest to konieczne. 

Jeżeli chcesz doświadczać większego pokoju i jedności w sobie, obejmij 
swoją duszę i ego. Obejmij je i zobacz jak stapiają się w Jedność! Może 
okazać się, że powinnaś obejmować swą duszę i ego lub osobowość częściej, 
może nawet kilka razy dziennie. Obie przynależą do ciebie. Podczas 
przytulania poczuj jak łączą się ze sobą i na powrót stają się jednością. 

Temu “soul-bodyfusion” (zespoleniu duszy i ciała – dopisek tłumacza) będzie 
poświęcana coraz większa uwaga w waszej nowej rzeczywistości. U wielu z 
was to zespolenie staje się coraz bardziej widoczne w “waszym nowym polu”. 

Wszystko co nowe ma początek w uznaniu nowych myśli i przyswojeniu ich 
jako własnej prawdy. Tak powstaje wewnętrzne objęcie nowego, wewnętrzny 
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uścisk, a następnie pojawia się intencja by to nowe zaprogramować i utrwalić. 
Prosimy was, zapoznajcie się z Visica Pisces. Stanowi ona ważny kod. To 
dwa pierwsze kręgi Świętej Geometrii. Wszystkie one znajdują się tu na Ziemi 
np. w pierwszym podziale komórki jajowej.  

Ten symbol wskazuje na powrót do jedności. 

	  

Rysunek 1 

 

 

Jeden okrąg reprezentuje osobowość-ciało, a drugi duszę. Miejsce, w którym 
obydwa pokrywają się symbolizuje jedność duszy i ego. 

Powinniście wiedzieć, że wszystko, co podzielone jest na dwa 
przeciwieństwa, możecie tym sposobem sprowadzić do jedności. Bieda i 
bogactwo mogą być sprowadzone do środka, pojawi się energia jedności co z 
kolei spowoduje pojawienie się uczucia zadowolenia. 

Władza i bezsilność mogą być sprowadzone do środka tworząc energię 
jedności a to z kolei stworzy energię równości. 

Miłość i strach mogą być zjednoczone w środku wzbudzając uczucie 
bezwarunkowej miłości itd. 

Kształt, który widzicie w środku na Rys. 1 i poniżej na Rys. 2 jest bardzo 
ważnym dla was kształtem, który pomoże wam pozostawać w jedności. Jeżeli 
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poczujecie taką potrzebę, możecie nosić ten symbol np. w postaci kryształu. 
Możecie też sobie wyobrazić, że forma ta wibruje energetycznie wokół 
waszego ciała. Jej wibracje pomogą wam łatwiej zakotwiczyć się w jedności. 

	  

Rysunek 2 

Poprzez zjednoczenie ego-ciała i duszy dialog, który prowadzicie w swoich 
umysłach oraz dualistyczne myślenie ustają. Prosimy, róbcie to z miłością 
wysyłając miłość z serca i pozwólcie temu stanowi zaistnieć a wasze intencje 
niech będą wyrażane ze zdecydowaniem. Następnie odczujcie i doświadczcie 
wpływu tego jednopunktowego istnienia. To jest to, co zwie się 
doświadczaniem oświecenia w sobie, powrotem z dualności do stanu 
jedności. Kochani ludzie, gdy wpadacie w stare schematy dualności, 
skoncentrujcie się proszę na swoim sercu, poczujcie ogromną miłość do 
siebie samych i ponownie połączcie swoje ego z duszą w doświadczanie 
Jedności. Gdy poczujecie błogość pokoju i ciszy w sobie, dotrzecie do punktu 
zerowej energii w sobie. Możecie to zauważyć jedynie w stanie bycia w chwili 
obecnej przy nieobecności myśli. Ta umiejętność, stan wyłączenia umysłu 
może wymagać pewnej praktyki. Pragniemy zwrócić wam uwagę na to byście 
byli dla siebie łagodni, byście patrzyli na siebie oczami pełnymi miłości i 
delikatności, tak jak patrzycie na małe dziecko. Widzimy, że często jesteście 
bardzo surowi dla siebie. Łagodność i delikatność w stosunku do siebie 
samych jest jeszcze dla was czymś nowym.  
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Wiąże się to też z zaufaniem w to, że jesteście wystarczająco dobrzy takimi, 
jacy jesteście i że jesteście dokładnie w tym miejscu i czasie, w którym 
powinniście być. Prosimy, powierzcie się Boskości w was samych, oddajcie 
się Bożemu planowi. Weszliście w energie nowej rzeczywistości i nie dziwi 
nas, że może się to wam wydawać niezrozumiałe, chaotyczne i że 
odczuwacie lęk przed tym, że nie wiecie wszystkiego i że rzeczy funkcjonują 
inaczej niż wcześniej. Uświadomcie sobie, że możecie to wszystko puścić, 
ponieważ światło wszechobecności Boga dba o was, ufajcie w to. Kiedy 
urodziłaś się w trzecim wymiarze, czułaś się tak bezbronna, mała, bez wiedzy 
o tym, jak sobie radzić. Miałaś jednak ojca i matkę po to, by dbali o ciebie i 
chronili cię. Nie inaczej jest teraz. Są “ojcowie” i “matki” w formie 
przewodników i opiekunów gotowych chronić cię i pomóc w odnalezieniu drogi 
w nowym wymiarze. Więc jeśli masz odwagę zaufaj i poddaj się otwierając się 
na nowe. To nowe jest bardzo odmienne, specyficzne. Gdy tylko otworzysz 
się na te nowe energie, możesz ich doświadczyć. W nowym trzeba żyć w 
nowy sposób a nie według starych zasad. Nie możesz już żyć po staremu 
ponieważ gdy będziesz to robiła otrzymasz stare tylko w nowym przebraniu. 
Będzie to podobne do jedzenia czerstwego chleba z jakimś nowym rodzajem 
dżemu, jednak nie zmienia to faktu, że chleb jest nieświeży. Ty jednak 
dostaniesz teraz zupełnie coś nowego. Nie jakiś czerstwy chleb, ale coś 
bardzo pysznego, co okaże się czymś zupełnie nowym i zaskakującym. 

Podamy wam jeszcze jeden przykład. Wyobraźcie sobie, że możecie 
zaprojektować ogród. Macie możliwość stworzenia nowego ogrodu do 
własnych celów o odpowiedniej dla was wielkości. Kiedy jednak wasze ego 
jest jeszcze niespokojne i oddzielone od waszej duszy, kiedy wprawdzie 
widzi, że wszystko w tym nowym świecie funkcjonuje już inaczej lecz z 
powodu lęku i przyzwyczajeń trzyma się starych zasad, co utrzymuje w nim 
poczucie niepewności, to niestety łatwo możemy przewidzieć, że w tym 
wypadku piąty wymiar nie będzie dla was wyglądał inaczej niż trzeci, który już 
znacie, ponieważ patrzycie przez pryzmat starego. Gdy czujecie się uwięzieni, 
odczuwacie strach, czujecie się kontrolowani, jesteście spięci, wówczas wasz 
nowy ogród nie będzie różnił się od starego, będzie zupełnie do niego 
podobny. Być może będzie się znajdował w tym samym miejscu, będą w nim 
rosły te same drzewa i kwiaty. Czy chcecie tego? A teraz wyobraźcie sobie, 
że wasze ego-ciało jest w miłości połączone z energią duszy. Ta jedność 
zapewnia wam pokój i miłość w sercach. Odczuwacie to pomimo, że wszystko 
dokoła jest nowe i dziwne. To wielka odwaga, otworzyć się na to co nowe 
całkowicie, bez żadnych zahamowań, bezgranicznie. Wyciągacie swe 
ramiona i czujecie całkowitą wolność, by tworzyć w tej nowej energii, nie w 
lęku lecz w miłości, nie w ograniczeniach lecz w wolności. Przewidujemy, że 
wówczas stworzycie wiele fantastycznych ogrodów w przecudownych 
miejscach z najpiękniejszymi kolorami i pachnącymi kwiatami, z tańczącymi 
elfami i motylami. 

To jest tylko przykład nowego ogrodu, proszę, rozszerzajcie ten sposób na 
wiele, wiele innych obszarów w swoim życiu. 
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Tak, zauważyliśmy teraz w was, w waszej energii, że zaczynacie rozumieć 
wielkość i możliwości tej nowej energii, która daje wam wiele, wiele 
sposobności. 

Być może zabrzmi to bardzo dziwnie w waszych uszach, ale cieszymy się 
razem z wami. Dlaczego? Ponieważ chcemy obudzić w was energię 
tworzenia, chcemy was zachęcić i pobudzić do tworzenia z wewnątrz.  

Energia tworzenia, magii i zachwytu. Bardzo ważne jest by poprzez lekkość i 
beztroskę zmienić swe przekonania oraz dopuścić do siebie przekonanie, że 
potraficie tworzyć.  

Nigdy więcej nie będziecie już jeść starego chleba. 

Nigdy już nie powrócicie do starego świata, który możecie zostawić za sobą.  

Nigdy więcej w energii dualności. 

Nigdy więcej w energii braku wolności. 

Nigdy więcej w energii braku szacunku. 

Nigdy więcej w energii bezsilności, niezadowolenia, niebezpieczeństwa, 
hipokryzji, strachu, chciwości i korupcji. 

Wyjdźcie z tych energii, ponieważ teraz już jesteście w stanie. 

Czy widzicie teraz jak bardzo ważne jest by świadomie połączyć wasze ego z 
waszą duszą.  

Bardzo chcielibyśmy wam w tym pomóc, ale będzie to możliwe tylko wówczas 
gdy na to zezwolicie.  

Stań przed lustrem, patrz na siebie i odczuwaj jak cała stajesz się światłem.  

Pozwól temu światłu promieniować z ciebie we wszystkich kierunkach, 
również pod twoje stopy i ponad głowę. Jeśli chcesz, powiedz: 
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Jestem jednością. 

Ciało i umysł są jednością. 

Serce i głowa są jednością. 

Ego i dusza są jednością. 

Wdycham Boga. 

Wdycham jedność. 

Jestem jednością.  

Hatorowie 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 3  
Okolica wokół waszego splotu słonecznego.  

Omówiliśmy wasze nowe narodziny a teraz chcielibyśmy poświęcić chwilę na 
wyjaśnienie jeszcze jednej ważnej kwestii. Chcemy wrócić do narodzin 
dziecka, ponieważ wszyscy w ten właśnie sposób przybyliście na Ziemię.  

Jak wiecie dzieci w łonie matki są odżywiane poprzez pępowinę, która po 
porodzie zostaje przecięta. Stanowi to bardzo ważny moment, zarówno pod 
względem fizycznym, jak i symbolicznym. Od tej chwili pozostajesz, jako 
dziecko, sama w ziemskiej rzeczywistości.  

Od tego momentu sama musisz oddychać i pobierać pokarm.  

Oddychanie i trawienie pokarmu są dwiema najważniejszymi funkcjami 
potrzebnymi do przetrwania na waszej planecie.  

W okolicy pępka znajduje się również bardzo ważne, pod względem 
energetycznym, miejsce zwane Hara. Jest to trzecia czakra, odpowiedzialna 
za waszą moc i władzę. W miejscu tym znajduje się również energetyczne 
połączenie z kosmosem poprzez srebrny sznur. Ma on za zadanie 
utrzymywać wasze połączenie z duszą i ze Źródłem. Pole dookoła pępka ma 
jeszcze jedno głębsze znaczenie. Poprzez to miejsce jesteście w 
rzeczywistości połączeni z innymi wymiarami i światami.  

Wielu z was w głębi duszy wie, że pępek jest ważnym miejscem i ochrania tę 
część siebie, czasem nieświadomie. Wielu z was odczuwa instynktownie, że 
ta okolica odgrywa ważną rolę. W istocie jest to energetyczny portal  do 
innych światów.  

Zapraszamy do wykonania ćwiczenia dotyczącego właśnie tego miejsca w 
okolicy brzucha, które znajduje się w pobliżu środka ciała. Ujrzyj i odczuj je 
jako pewien rodzaj Bramy.  

Medytacja: 

Połóż ręce na swoim brzuchu w okolicy pępka. Zdaj sobie sprawę, że jest tam 
umocowany srebrny sznur, dzięki któremu jesteś bezpieczna, gdziekolwiek 
się znajdujesz. Jeśli masz ochotę, możesz posłuchać jakiejś muzyki 
relaksacyjnej, która sprawi, że nawiążesz ze sobą lepszy kontakt. Daj sobie 
czas na to, by wyciszyć się i zapomnieć o otaczającym cię świecie. Równie 
dobrze mogłabyś znaleźć się na odległej planecie, ponieważ środowisko, w 
którym przebywasz jest zupełnie nieważne. Teraz, w stanie całkowitego 
spokoju i zakotwiczona w sobie, skoncentruj się tylko na okolicy pępka. Po 
krótkim czasie pozwól rękom przeniknąć poprzez brzuch i zauważ, że wnikają 
one bardzo głęboko, a wraz z nimi ramiona i całe ciało przechodzą przez twój 
brzuch do nowego świata. Czujesz, że znalazłaś się w energii, której nie 
znasz. To, co znajduje się wokół ciebie nie jest ani wodą, ani powietrzem. 
Znalazłaś się w lepkiej i gęstej energii, lecz możesz tu oddychać. Dlatego 
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proszę, zrób parę wdechów oraz wydechów i zacznij obserwować swoje 
otoczenie. Znalazłaś się w pewnego rodzaju morzu. Zobacz proszę, co teraz 
widzisz. Prawdopodobnie czujesz dokąd masz teraz iść. (Szybko dotrze do 
ciebie, ze zostałeś wyrzucony na brzeg morza i znajdujesz się na plaży.) Ty 
sama decydujesz o tym, co będziesz tam widzieć i robić i czy warto zwiedzić 
plażę. Czy znalazłaś na niej jakieś muszle? Czy widzisz może jakieś 
zwierzęta? Czy może widzisz jakiś domek? Czy spotkałaś jakieś osoby? Jak 
odczuwasz ten świat? Czy czujesz się tu dobrze? Na początku tych podróży 
nie pozostawaj tutaj zbyt długo, ale wracaj później do tego szczególnego 
morza i oddychaj specyficzną energią tego miejsca, która może być 
odczuwana jako lepko- gęstawa .  

Gdy będziesz chciała już powrócić, połóż swe dłonie na pępku, wówczas 
ponownie znajdziesz się na Ziemi.  

Chcemy was stopniowo przygotowywać do czasów, kiedy to będziecie 
odkrywać wiele nowych dla was światów. Pragniemy również uzmysłowić 
wam, że wcale nie jest to trudne, a bardzo naturalne.  

Zawsze to ty będziesz tą, która decyduje gdzie idzie, co widzi, co czuje itp. 
Później będziesz mogła wracać do tego energetycznego miejsca 
znajdującego się za twym pępkiem, aby tam zbudować i urządzić swój 
energetyczny dom. W nim możesz przyjmować gości, robić sobie własne 
zdrowotne napoje, by następnie je wypijać. Będziesz tam mogła również 
przyrządzać różnego rodzaju maści, które będą cię leczyć lub będą je 
przygotowywać dla ciebie energetyczne istoty. Tam będziesz też miała piękne 
spotkania z duszami, które znasz z tego świata oraz z tymi, które już odeszły 
lub zamieszkują inne światy. Możesz sięgać bardzo daleko, ty sama 
zadecydujesz jak daleko i jak głęboko chcesz wejść. Tak naprawdę jesteś 
istotą energetyczną, więc prosimy wyjdź myślami poza powszechnie panujący 
wzór a poczujesz swoją własną moc tworzenia, która jest ściśle związana z 
twoim własnym centrum siły i mocy zlokalizowanym w okolicy pępka. To 
właśnie poprzez pępek oraz wyższe czakry jesteś połączona ze wszystkim co 
Jest.  

Kiedy ludzie w „starym świecie” umierają a ich dusza opuszcza ciało, srebrny 
sznur zostaje odłączony od martwego ciała tak, by można było odnaleźć swój 
„dom” i wziąć całą swoją energię do nowego miejsca. Twoja dusza uwalnia 
się od ziemskiego życia, które prowadziłaś w tym ciele. Czasem, aby nie było 
to zbyt gwałtowne dla duszy, uwalnianie energii z ciała trwa kilka dni.  

 

Gdy wznosicie się to tak, jakbyście umierali zachowując ciało. Wielu z was 
może już tego doświadczać. Wciąż istnieje połączenie srebrnym sznurem 
waszego ciała i duszy a jednocześnie przechodzicie do wyższej 
częstotliwości. Dzięki temu zachowujecie pamięć starego życia, toteż może 
się wam wydawać, że wciąż w nim przebywacie. Inkarnujecie się z 
zachowaniem tego samego ciała, co sprawia, że nie musicie ponownie 
przechodzić drogi od płodu, poprzez dziecko do dorosłości. Nie musicie na 
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nowo rodzić się, uczyć się chodzenia, mówienia itp. Pozostając w swym ciele, 
przechodzicie do wyższej świadomości. W niej istnieje zupełnie nowa wiedza, 
ponieważ wasz życiowy plan zostaje dostosowany do wyższego poziomu. 
Oznacza to, że wasz horoskop urodzeniowy również zostaje dopasowany do 
tego wyższego poziomu i teraz możecie już zupełnie inaczej obchodzić się z 
jego energią, niż było to możliwe do tej pory. Jest to jednak możliwe tylko 
wówczas, gdy jesteście tego świadomi. Możecie sobie zdać z tego sprawę 
poprzez to , że wasza większa świadomość została uaktywniona w waszej 
matrycy duszy.  

Też otrzymacie nowe zadania do wykonania w tym życiu z wyższego poziomu 
funkcjonowania. Swoje misje wybierzecie sami i sami będziecie o nich 
decydowali w porozumieniu z boską mocą. Wybierzecie sobie zadanie dla 
swojego najwyższego dobra i dla najwyższego dobra waszego otoczenia i 
świata, który zamieszkujecie. Kiedy nauczycie się stwarzać nowe pola 
energetyczne oraz zarządzać nimi i kiedy zaczną one łączyć się i rozszerzać, 
wówczas narodzi się wasz nowy świat. Będzie stawał się  coraz wyraźniejszy, 
coraz bardziej widoczny dla was, ponieważ będzie się manifestować również 
na zewnątrz was. Będzie to miejsce, gdzie będziecie się mogli poruszać oraz 
działać optymalnie i gdzie będziecie się cieszyć ochroną. Ten świat stanie się 
rzeczywistością, podczas gdy świat trójwymiarowy zacznie się zamazywać, 
rozpuszczać i w końcu zostawicie go za sobą.  

Przekazanie tego rozdziału stanowiło dla nas przyjemność i przeczuwamy, że 
chętnie zabierzecie się do pracy by odkrywać i eksperymentować.  

Oczywiście nie musimy wam przypominać, że aby móc pracować z nowym 
polem i nowymi światami najpierw musicie podnieść swoją własną energię. W 
tym procesie bardzo ważna jest praca z wyższymi czakrami.  

 

Podobne wibracje przyciągają się wzajemnie. Przyciągacie to, z czym sami 
rezonujecie, a to jest powiązane ze stopniem miłości i światła, które możecie 
zakotwiczyć w sobie poprzez kontakt ze Źródłem, którym wy sami jesteście. 
Przypominamy wam, że jesteście mistrzami i sami zaczniecie zauważać jak 
przyjemnie jest umieć oraz móc tworzyć. Gdy mówimy to do was, budzimy w 
was Boga. 

Twórz w miłości i pokoju dla najwyższego dobra siebie samej, środowiska i 
kosmosu. W każdej minucie bądź świadoma energii swojego serca i w głębi 
niego uśmiechaj się. Niech ten uśmiech wypełni i rozświetli całą twoją istotę. 
Czuj i miej świadomość wszystkich błogosławieństw oraz uświadom sobie, że 
jesteś tą, na którą czekałaś.  
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Ja uśmiecham się moimi ustami.  

Ja uśmiecham się moją twarzą.  

Ja z miłością i uśmiechem daję się 
wciągnąć w moje serce. 

Ja wiem, że każda moja komórka 
doświadcza tego uśmiechu.  

Ja zamykam w ciszy moje oczy i 
wzdycham. 

Hatorowie 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 4 

Twoje nowe ciało 

Drodzy bracia i siostry, do nowych narodzin przynależy nowy świat ale też 
odnowione ciało, które jest dostosowane do nowej rzeczywistości. 
Chcielibyśmy podać tu trochę więcej szczegółów.  

Poproś proszę, by w tym momencie spłynęła do ciebie najwyższa energia, 
jaką jesteś w stanie przyjąć i żeby otoczyła ciebie najwyższym światłem dla 
twojego najwyższego dobra, jak i najwyższego dobra twojego otoczenia.  

Mimo, że wiesz iż wokół ciebie wciąż jest wiele ciemności, to jednak zdajesz 
sobie sprawę, że nie ma potrzeby by być jej częścią. Przyjmij do wiadomości 
to, że jesteś pod ochroną i wiedz też, że w końcu staniesz się tą, którą w 
istocie jesteś. A jesteś wielką istotą, która przyszła tu na Ziemię ze swoją 
własną misją i teraz możesz ją kontynuować z wyższej perspektywy.  

Tak, spójrz wokół siebie i zauważ, jak wielu wciąż jeszcze prowadzi stare gry: 
grę w arogancję i korupcję, grę w chciwość, wojnę i władzę. Wielu cierpi z 
tego powodu. Zobacz jak niektórzy grają w tę grę dla własnej przyjemności, 
dla przyjemności swojego ego, które nie może się obejść bez bogactw, złota i 
pieniędzy oraz władzy i dominacji. 

Wiedz, że nastąpi kres tego wszystkiego i ty też możesz się do tego 
przyczynić, po prostu świecąc swoim światłem.  

Obserwuj co dzieje się dookoła ciebie bez brania w tym udziału. Patrz na 
wszystkie zdarzenia jak na wydarzenia z innego świata. Przenieś swoją 
uwagę na siebie, skup się na swojej Nowej Rzeczywistości. Ty właściwie 
przebywasz już w Nowej Energii, chociaż nie zawsze zdajesz sobie z tego 
sprawę, ponieważ wydaje ci się, że wszystko jakby toczyło się starym torem. 
Tak, wydaje się kochani ludzie, wydaje... Żyjecie teraz w Erze Wodnika. Era 
Ryby skończyła się. Nastał kres starej energii, nie ma jej, zginęła, umarła, jest 
już przeszłością.  

	  

Ludzie, którzy wciąż jeszcze trzymają się starej energii trafią do niższych 
energii epoki Ryby – epoki cierpienia, chaosu, oszustwa, ukrytego wroga i 
lekceważenia ludzi, epoki religii, niskich popędów seksualnych i kultu 
pieniądza.  

Rozumiemy wasz żal z powodu tego, że musicie na to wszystko patrzeć. 
Pomimo tego bądź silna i wiedz w głębi swojego serca, że to właśnie wy, 
łagodni i cisi, jesteście tymi, którzy odziedziczą Ziemię. Wy jesteście tymi, 
którzy są w stanie połączyć swoją energię z energią Jedności Ery Wodnika.  
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Chodzi o to, by kształtować wszystko w barwach Nowej Energii, by 
kształtować wszystko w tej energii. Wy jesteście reformatorami i wizjonerami 
Nowego Świata. Jesteście twórcami, którzy w duchu braterstwa i 
siostrzeństwa, będą żyć w świecie wolności, pokoju i równości.  

Od czego powinnaś zacząć? Zawsze zaczynaj od tego, co jest najbliżej 
ciebie, zawsze zaczynaj od siebie!  

Zacznij łagodnie przyzwyczajać swoje ciało do podwyższonej energii. Mówimy 
to na podstawie naszych własnych doświadczeń, którymi dzielimy się z wami 
w miłości i szacunku do was.  

Dlatego mówimy wam: traktuj poważnie swoje zmęczenie, poddaj się jemu, 
ponieważ jest to część procesu. Gdy jest to możliwe, nie stawiaj oporu 
zmęczeniu . Jeśli czujesz, że powinnaś odżywiać się w inny sposób – zrób to, 
poddaj się temu, czego pragniesz. Prawdopodobnie okaże się, że w nowej 
energii, nic już nie funkcjonuje tak samo jak kiedyś.  

Kiedyś mogłaś czerpać radość z pewnych rozrywek, które teraz mogą cię już 
zupełnie nie bawić. W przeszłości kupowałaś jakieś rzeczy, a teraz nie 
widzisz już żadnego sensu by to robić. Być może patrzysz teraz na swoje 
dzieci i bliskie ci osoby zupełnie innymi oczami, lub nieoczekiwanie, w 
zupełnie inny sposób, postrzegasz wartość swojej pracy i pieniędzy. Może to 
dezorientować ciebie, lecz – gdy masz świadomość tego w jaki sposób to się 
stało – będziesz tym dotknięta w mniejszym stopniu.  

Proszę, skoncentruj swoją uwagę na sobie samej. Możliwe, że zauważysz, iż 
nawet twoje ciało pracuje już zupełnie inaczej. Może budzić twoje zdziwienie 
to, że np. będziesz słabiej odczuwała głód lub wręcz przeciwnie. Może 
zauważysz, że nagle chudniesz lub tyjesz. Niektóre osoby mogą mieć 
palpitacje serca lub problemy z trawieniem. Albo nagle mogą mieć apetyt na 
jedzenie czegoś zupełnie innego niż dotychczas. Jedni z was mogą odczuwać 
coraz większe pragnienie, podczas gdy inni przestają pić, lub mają potrzebę 
oddychania świeżym powietrzem i przebywania na łonie natury. Wasze ciała 
są, podobnie jak wy, trochę zdezorientowane dotykiem nowej energii. 
Pozwólcie sobie na to drodzy ludzie.  

	  

To, czego potrzebujecie teraz, w tej sytuacji, to odrobina waszych intencji 
udoskonalenia [ang. - upgrade]  dopasowania waszych ciał do nowych 
energii. Wystarczy, że poświęcisz temu zadaniu po kilka minut, dwa razy w 
ciągu dnia. Możesz też udoskonalać swoje ciało podczas pracy, podczas 
kąpieli lub przed zaśnięciem. Możesz również wydać swojemu ciału 
instrukcję, aby dokonało tego udoskonalenia podczas snu. To, co w tym 
wszystkim jest najważniejsze, to żeby wierzyć w moc swoich myśli. W głębi 
duszy bądźcie pewni, że każdy z was jest zdolny do tej kreacji. 

Poszukaj, proszę, spokojnego miejsca i dostrój się do swego wnętrza w ciszy 
i spokoju. Następnie zacznij udoskonalać ciało, w którym mieszkasz.  
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Poniżej proponujemy przykładowy program. Prosimy, dopasuj go lub dopełnij, 
jeśli chcesz, zgodnie z własnym życzeniem i potrzebami. Jesteście mistrzami, 
poradzicie sobie z tym doskonale . 

 
• Mój mózg jest oczyszczony i udoskonalony  
• Moje włosy i skóra są odmłodzone i uzyskały pierwotny stan bycia  
• Moje oczy i uszy odzyskały pełnię zdrowia, mój wzrok i słuch są 

doskonałe 
• Moja przysadka  jest zaktywowana i udoskonalona . 
• Moja przysadka jest zaktywowana i udoskonalona . 
• Moja szyszynka  jest zaktywowana i udoskonalona  
• Moja tarczyca jest w najwyższej równowadze i zdrowiu  
• Moje zęby są zdrowe i błyszczą swym pięknem  
• Moja grasica jest zaktywowana i udoskonalona  
• Moje serce jest odmłodzone i udoskonalone . 
• Wszystkie moje mięśnie, kości oraz cała tkanka łączna są uzdrowione i 

jest im przywrócony najwyższy stan istnienia Mój system nerwowy jest 
odtruty i udoskonalony  tak 

• Mój układ hormonalny jest udoskonalony tak 
• Moje ciało jest całkowicie odtrute  tak 
• Wszystkie komórki mojego ciała są odmłodzone i zaopatrzone w tlen  

tak 
• Wszystkie organy mojego ciała są udoskonalone i odmłodzone  tak 
• Moje DNA jest udoskonalone  tak 
• Wszystkie moje czakry i meridiany są oczyszczone i udoskonalone  tak 
• Moje ciało KA jest udoskonalone  tak 

 
• Mój kanał praniczny jest uzdrowiony  tak 

 
• Cały mój kręgosłup, w tym atlas, jest w prawidłowej pozycji i 

udoskonalony tak 
 
Pięć ostatnich pozycji opiszemy szczegółowo.  
 

 

Ciało KA 
 
 
Ciało KA jest twoim drugim, „energetycznym” ciałem. Ma taki sam kształt 
jak ciało fizyczne i dostarcza jemu energii.  
Ciało KA pracuje na niskim poziomie – w trzecim wymiarze energii, 
dlatego też jego poziom zostanie podniesiony tak, by mogło dobrze 
funkcjonować w wyższym wymiarze istnienia. Wówczas ciało to będzie 
mogło pracować z większą mocą. Potrzebuje ono pokarmu w formie 
światła – czystego światła słonecznego lub światła ze Źródła.  
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Proszę nawiązuj regularnie kontakt ze Słońcem i proś by światło Słońca / 
Źródła przez ciebie płynęło i pracowało. 
Prosimy, nawiązuj regularnie kontakt ze Słońcem i proś, by światło Słońca 
i Źródła płynęło i pracowało przez ciebie.  
. 
Udoskonalenie twojego ciała KA spowoduje, że stanie się ono silniejszym 
i zdrowszym pojazdem w trzecim wymiarze istnienia, a przede wszystkim 
w waszym wielowymiarowym polu i ciele.  
Kanał praniczny  
 
Bardzo ważnym jest zdanie sobie sprawy z tego, że w pierwotnym stanie 
istnienia zawsze oddychaliście poprzez kanał praniczny. Możesz zacząć 
się uczyć tego z powrotem. Wyobraź sobie kanał praniczny w postaci 
wydrążonej rury, która poprzez siódmą czakrę przechodzi wzdłuż ciała w 
dół, aż do krocza, i tu otwiera się ponownie.  
Ten świetlny kanał, który teraz można coraz wyraźniej zaobserwować, 
zawiera energie prany płynące z kosmosu. 
 
Wspaniałe jest to, że prana zawiera w sobie nie tylko tlen, ale również 
świetlne pożywienie. Światło zawiera w sobie informacje, a informacje te 
oraz ich świadomość są ważne dla wszystkich przyszłych działań. Przez 
to udoskonalenie ciała KA stanie się szybsze.  
 
Dla optymalnego funkcjonowania kanału pranicznego niektórzy z was 
potrzebują skorygowania atlasu.  
 
Kręgosłup i atlas  
 
Atlas jest pierwszym kręgiem szyjnym podtrzymującym głowę. Pełni on 
jeszcze więcej funkcji. Poprzez kręgosłup utrzymuje również całe ciało w 
prawidłowej pozycji.  
 
Kiedy atlas i cały kręgosłup funkcjonują prawidłowo a ciało jest w 
równowadze, wówczas energia ciała ma możliwość nieprzerwanego 
przepływu. Czasami może mieć miejsce jakieś wydarzenie, które wywoła 
zmiany w pozycji kręgosłupa czy też samego atlasu. Na przykład w czasie 
porodu w trzecim wymiarze, w wyniku nadmiernego ucisku na głowę i 
kark, może nastąpić wypchnięcie tego kręgu z prawidłowej pozycji. Może 
tak się stać również w wyniku przypadkowego uderzenia w głowę czy 
urazu szyi.  
Niektórzy z was już urodzili się z atlasem w nieprawidłowej pozycji, 
ponieważ taka była ich intencja.  
 
Ta niewłaściwa pozycja atlasu może wzmagać różne emocje i urazy, 
ponieważ energia przepływająca pomiędzy głową a sercem i resztą ciała 
jest zablokowana. Wskutek tego pojawiają się bóle kręgosłupa, karku, nóg 
oraz głowy, a także głębokie, nierozwiązane urazy.  
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Wielu z was zapewne już słyszało tę informację, przyszła do was w 
odpowiednim czasie.  
Teraz, po „narodzinach” w piątym wymiarze, ta niewłaściwa pozycja 
atlasu jest niepotrzebna i może zostać zniesiona. Gdy ten kręg jest w 
prawidłowej pozycji, oddychanie poprzez kanał praniczny jest swobodne i 
otwarte. ( 
Gdy czujesz, że nadszedł czas na uzdrowienie, poszukaj dobrego 
terapeuty, który ustawi twój kręgosłup. Leczenie jest bardzo proste i w 
jego skutku będziesz w stanie osiągnąć przyspieszone oczyszczenie.  
Ponadto, zawsze możesz poprosić nas i dać nam przyzwolenie na to, 
byśmy ci w tym pomogli, abyś w bezpieczny sposób – również pod 
względem energetycznym – mogła spodziewać się szybkiego przełomu.  
 
Punkt zbiorczy  
 
Innym, bardzo ważnym miejscem dla ciała, w jego nowej kondycji), jest 
punkt zbiorczy. 
Jest to miejsce waszego ciała, gdzie znajduje się zbiór systemów 
energetycznych i stąd -one - optymalnie funkcjonują. 
 
Gdy ten punkt – który jest niewidoczny, ponieważ znajduje się na 
poziomie energetycznym – jest na właściwym miejscu, wówczas twoje 
ciało energetyczne w większym stopniu osiąga zrównoważenie.  
Natomiast, gdy z różnych powodów, nie jest on w prawidłowym położeniu, 
służy ci gorzej.  
Punkt zbiorczy powinien znajdować się na plecach, na wysokości serca i 
na górze połączony jest z ósmą czakrą.  
Gdy jest on umieszczony nieprawidłowo, można przywrócić jego 
położenie na właściwe miejsce w sposób energetyczny. W wyniku tego 
twoje ciało zacznie wytwarzać więcej energii, przez co jej transport będzie 
odczuwalnie szybszy, na wyższym poziomie i z większą mocą będzie dla 
was pracować w piątym wymiarze.  
Również i tutaj oferujemy wam naszą współpracę. Również i wy możecie 
pomóc w przeniesieniu punktu zbiorczego na właściwe miejsce poprzez 
wibracje drgań, które sami możecie wytwarzać.  
Pomocne mogą być również kryształy (zwłaszcza szlifowane kryształy 
Vogel).  
 
Bądź świadoma tego, że bardzo ważną rolę odgrywa wasza intencja.  
Tak więc wysyłając intencję: „mój punk zbiorczy znajduje się teraz w 
najbardziej korzystnym dla mnie miejscu w moim ciele”, wprowadzisz ten 
proces w ruch.  
 
Rozbudowa meridianów poprzez połączenie ich z liniami axiotonalnymi  
 
Twoje czakry są połączone poprzez meridiany. Meridiany są kanalikami 
mającymi za zadanie transportowanie energii.  
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Poprzez świadome ich połączenie z meridianami kosmosu, tzw. liniami 
axiotonalnymi, możesz świadomie rozszerzyć swój system energetyczny 
na wyższe poziomy. Linie axiotonalne są najczystszą energią i służą do 
połączenia ze Źródłem. Ono już wprawdzie istnieje, ale na poziomie 
nieuświadomionym.  
Warto dokonać tego na poziomie świadomym. Uświadamiając sobie to, co 
przed chwilą przeczytałaś, Na przykład: „wszystkie blokady w systemie 
meridianów mojego ciała są zlikwidowane i meridiany są teraz na 
poziomie świadomym połączone z liniami axiotonalnymi kosmosu, przez 
co zostało urzeczywistnione połączenie ze Źródłem”.  
I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o informacje na temat waszych ciał.  
W następnym rozdziale chcielibyśmy zagłębić się w temat waszego pola, 
które znajduje się dookoła was. Nasz duchowy kanał Ariël pracuje już nad 
tym i dlatego będzie w stanie doskonale wyjaśnić jak ma się to odbyć. 
Pragniemy jeszcze raz powiedzieć wam jak bardzo drogocenni i wielcy 
jesteście. Wiedzcie! Poprzez przeżycie tej „przygody” otworzycie drogę 
dla wielu. 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 5 

Twoje nowe pole 

Kochani, jeśli uważacie, że wasza misja na Ziemi została już wypełniona, 
ponieważ jesteście już w nowym wymiarze, musimy was rozczarować. To nie 
tak. Właśnie teraz znaleźliście się w kluczowej pozycji w stosunku do 
współmieszkańców Ziemi. Waszym zadaniem jest teraz wnosić światło i nową 
energię.  

Jesteście strażnikami Ziemi a wasze ramiona czekają na to, by znów nieść 
nowe, ważne zadanie.  

Prosimy, przeczytaj powyższe słowa z otwartym sercem i poczuj czy to, o 
czym piszemy, dotyczy też ciebie. 

Ta część książki poświęcona jest waszemu polu. Może wydawać się to nieco 
egocentryczne  , ale naprawdę jest konieczne dla uwolnienia od starej energii 
i świadomego zakotwiczenia nowej. Wszystko obraca się dookoła waszych 
myśli oraz intencji, ponieważ to właśnie one kreują waszą nową 
rzeczywistość. A wy, z kolei, jesteście pionierami, projektantami i 
organizatorami Nowego Świata. (zobacz naszą książkę pt. „Healing met 
Hathoren” (od tłumacza: ta książka dostępna jest jedynie w języku 
Flamandzkim).  

Czy zauważyliście jak łatwo można ponownie spaść do trzeciego wymiaru 
istnienia? Zapewne widzicie też, że ta codzienna ziemska gra nie jest jeszcze 
zakończona i że wielu waszych przyjaciół oraz członków rodziny nadal w niej 
uczestniczy. Czy widzicie jak ten stary świat coraz bardziej rozsypuje się na 
waszych oczach? Czasem wy również stajecie się nim tak bardzo zajęci, że 
dosłownie wciąga on was w siebie. Czy czujecie jakie jest to dla was 
nieprzyjemne? Czy zauważyłaś, że czasem czujesz się bardzo zła i tak 
bardzo bezsilna, że trudno ci uwolnić się od tych uczuć? Tego wszystkiego, 
tak naprawdę już nie chcecie dlatego potrzebne jest wam stworzenie swojego 
nowego środowiska. Nazywamy to „tworzeniem nowego pola”.  

Tym sposobem opuszczacie stary matrix, który należał do starej ziemi.  

Będziecie tworzyć nowy matrix dla swej duszy, wciąż przebywając na Ziemi. 
Ten nowy duchowy matrix możesz również nazwać „polem”. Jest to matrix, w 
którym przebywasz podczas poruszania się po starej ziemi. W najbliższej 
przyszłości twój „nowy duchowy matrix” zostanie przyłączony do większego 
pola, lecz najpierw zajmiemy się tobą  i zmianami w tobie .  

Czym jest pole (duchowy matrix)? Jest nową energią, której użyjesz, by 
stworzyć otoczenie dookoła siebie. Poniższe ćwiczenie pomoże ci w 
zrealizowaniu tego zadania oraz w urzeczywistnieniu tego nowego pola. 
Na początku może się wam wydawać, że to ogromne przedsięwzięcie, 
ale gdy zagłębicie się w nim, praca nad rozbudową i urządzaniem 
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swojego pola tak was wciągnie, że nie będziecie chcieli już jej 
przerywać. Pole (duchowy matrix) jest twoim energetycznym 
środowiskiem, w którym żyjesz i które sam kreujesz, podczas gdy, na 
pewnym poziomie, wciąż jeszcze funkcjonujesz w trzecim wymiarze 
istnienia.  

Ty będziesz budować rodzaj pola pięciowymiarowego, możesz nazwać 
je polem wielowymiarowym, a my chętnie będziemy ci przez jakiś czas 
pomagać.  

My sami – Hatorowie  – podczas naszego pobytu w Egipcie również 
żyliśmy w ten sposób, przebywając jednocześnie w trzecim wymiarze a 
zarazem we wspólnym wielowymiarowym polu. Tak więc można 
stwierdzić, że mamy w tym zakresie dużo doświadczeń, którymi chętnie 
się z wami podzielimy.  

Poszukaj proszę zacisznego miejsca i wykonaj to ćwiczenie.  

Możesz wypowiadać poniższy tekst na głos. Na początku powtarzaj 
każdą intencję trzy razy. Możesz przy tym pocierać dłonią obszar pępka. 
Jest to ważne pod względem energetycznym miejsce.  

Jak już wspomnieliśmy w Rozdziale 3 – obszar wokół twojego pępka jest 
bardzo szczególnym miejscem. To centrum energii ważne w procesie 
tworzenia. To twój ośrodek władzy i mocy będziesz budować swoje 
własne królestwo. Z naszego własnego doświadczenia sugerujemy, 
abyście pocierali swój brzuch w lewo, np. trzy razy i powiedzieli:  

 

1. Pole piątego wymiaru wykreować, pole wielowymiarowe 
stworzyć, wibracje zaktualizować. 
 
2. Nadaj temu polu kolor. Sugerujemy fiolet, ale może być inny, 
odpowiadający ci kolor. Później urządź je „rzeczami”, które 
przemawiają do ciebie.  
 
3. Podajemy kilka przykładów:  
- fioletowy kolor jest w moim polu,  
- kolory tęczy są w moim polu,  
- kryształy i diamenty są w moim polu,  
- Elfy są w moim polu,  
- kwiaty i motyle są w moim polu.  
 
4. Zakotwiczyć pole: 
- ustabilizować pole w nowej energii Ziemi,  
- zakotwiczyć pole w Źródle Jedności,  
- ustabilizować pole we wszystkich kierunkach – w górę, na dół, w 
lewo i w prawo,  
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5. Dopasować częstotliwość pola do najwyższej wibracji.  
 
6. Następnie umieść w swoim polu ludzi, których chcesz aby byli 
z tobą, np. tych, którzy już przebywają w nowej energii, lub tych, 
którzy akceptują cię taką, jaka jesteś. Mogą to być dobrzy 
przyjaciele, ukochani itd. Dodaj ich po kolei wymawiając ich 
imiona. Lista osób może się zmieniać każdego dnia. Ty 
decydujesz. np. :  
- moja córka Cinthia jest w moim polu,  
 
- mój partner Ronald jest w moim polu,  
 
- mój przyjaciel Wauter jest w moim polu,  
 
 
- moi przewodnicy i aniołowie są w moim polu,  
 
- moja rodzina światła jest w moim polu,  
 
- wniebowstąpieni Mistrzowie (można wymienić po imieniu) są w  
  moim polu. 
 
- anioły są w moim polu.  
 
6. Umieść w swoim polu intencje, np.:  
 

-‐ bezwarunkowa miłość jest w moim polu,  
 

-‐ pokój jest w moim polu,  

-    wyższa świadomość jest w moim polu,  

-    zdrowie jest w moim polu,  

- nowi przyjaciele są w moim polu,  

-  sztuka jest w moim polu, 

- muzyka jest w moim polu,  

-    doświadczanie Jedności jest w moim polu,  

-   moje pole jest wolne od promieniowania,  

-    w moim polu nie ma lęku,  

-    w moim polu nie ma oceniania,  

-   w moim polu jest łączność z Kronikami Akaszy,  

-   w moim polu jest poczucie bezpieczeństwa i ochrona,  
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-   w moim polu jest kreatywna energia,  

-   w moim polu nie ma szkodliwych chemikaliów,  

-   moje pole wspomaga wzrost, 

-   ponownie odkrywam w sobie poczucie mocy i władzy oraz  

         zakotwiczam je, 

     -   miłość do siebie jest w moim polu,  

     -   jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie i jasnomówienie są 

        w moim polu.   

Wypełnij swoje pole tym wszystkim, co jeszcze chciałabyś osiągnąć i 
utrzymuj intencję, że gdziekolwiek się znajdujesz, zawsze w nim jesteś. 
Kiedy będziecie wykonywać to ćwiczenie codziennie, doświadczycie że 
ten stan staje się coraz bardziej naturalny dla was i uzyskacie jeszcze coś 
w zamian za ten wkład pracy – podczas fizycznego przebywania w trzecim 
wymiarze istnienia, coraz łatwiej będziecie funkcjonować w tym 
pieciowymiarowej energii. 

Ważne jest, aby nie zastanawiać się nad tym, czy postępujesz dobrze, co 
teraz się stanie, itd. Po prostu powierz się i zaufaj.  

Wkrótce okaże się, że gdy spotkacie na swojej drodze osoby tak samo 
myślące, wasze pola będą ze sobą rezonować. Po czym to rozpoznacie? 
Poprzez odczucie miłości gdy będziecie znajdować się obok siebie. Nie 
będziecie musieli czegokolwiek sobie wyjaśniać. Będziesz czuć, że 
wszystko jest dobrze nawet wówczas, gdy nie będziecie zgodni w jakimś 
temacie. Nawet wtedy będziecie czuć się ze sobą dobrze. Gdy nie 
będziecie fizycznie ze sobą, również będziecie czuli, że między wami 
wszystko układa się dobrze.  

Po prostu nie będzie między wami dualności, żadnego lęku, 
niezrozumienia czy też braku szacunku. Będziecie odczuwać tylko miłość i 
pokój. Gdy idziesz na dwór, bawisz się lub kiedy oglądasz telewizję, itd. 
zachowuj uwagę tak, byś zawsze pozostawała w swoim duchowym 
matrixie czy też w wielowymiarowym polu. Pomoże ci to uchronić się przed 
wciągnięciem ponownie w stare gry trzeciego wymiaru. Utrzymuj ten stan 
również przed zaśnięciem, proś swoich przewodników aby czuwali nad 
tym, byś podczas snu nieprzerwanie przebywała w swoim polu. Wyraź też 
sama tę intencję. Po obudzeniu się nie zapomnij o tym, by pozostawać w 
swoim polu.  

Nie martw się gdy czasem nie wykonasz ćwiczeń np. z braku czasu. Po 
prostu wyobraź sobie, że zbudowane przez ciebie pole utrzymuje się 
dookoła ciebie takim, jakim je stworzyłaś wcześniej. Baw się energią 
swego pola. Być może niektóre osoby powinnaś wyprosić z niego a 
zaprosić inne. Może są jakieś szczególne wartości, które pasują do 
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twojego pola. Wszystko to będziecie rozpoznawać. Zaobserwujesz też, że 
pole ma swoją inteligencję i że można się z nim porozumiewać. Proś 
również swoje pole o pomoc. Sama sprawdź czy ją otrzymasz. Możesz 
poprosić pole, aby dało ci znać, że jest np. godzina siódma, ponieważ 
chcesz w tym czasie się obudzić.  

Powiedz na przykład: „chcę się obudzić o godzinie siódmej” i sprawdź czy 
to rzeczywiście zadziała. Możesz też poprosić pole by cię ochraniało i 
ostrzegało przed wypadkami. Przede wszystkim baw się nim, wypróbowuj 
je i badaj na jakich zasadach działa, w jaki sposób funkcjonuje i jakie ma 
możliwości, ponieważ pole jest inteligentne i podąża za twoimi intencjami 
oraz możliwościami.  

Po kilku dniach lub tygodniach, sama poczujesz kiedy, będziesz mogła 
zakończyć ten rytuał. Pole będzie już wtedy na stałe wokół ciebie i kiedy 
tylko o nim pomyślisz, ujawni się. Opiera się to na mocy twojego umysłu i 
przekonaniu.  

Lia-Ariël: Byłam mile zaskoczona tym, że litery samoistnie przybrały barwę 
fioletową w momencie, gdy mogłam przekazać wiadomość o urządzaniu 
pola. Niebywałe! Chciałabym jeszcze podzielić się z wami tym, że kiedy 
byłam zajęta stwarzaniem mojego pola, znalazłam się w swego rodzaju 
próżni – strefie ciszy i spokoju. Czułam się, jakbym dostała wielką, białą 
kartkę papieru, którą sama musiałam pomalować, nie mając na początku 
pojęcia, co w ogóle chcę zrobić i jak zacząć, lecz potem byłam w stanie 
tworzyć.  

Oczywiście u każdego może to przebiegać inaczej, ale być może moja 
informacja wam przyda się.  
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 6 

Współpracujące pola  

Nadal znajdujecie się w fazie przejściowej. Jesteście już poza 
trzeciowymiarową grą i jej zasadami, znajdujecie się w piątym wymiarze i 
powyżej.  

Wspaniale jest widzieć was radzących sobie z nauką postępowania z  nową 
energią.  

Nieprzypadkowo znaleźliście się w tym miejscu i czasie oraz czytacie ten 
tekst. Sami wyraziliście chęć zajęcia się tym zadaniem  i wykonania go.  

 Ważne jest, by jak najczęściej przebywać w stanie miłości, tworzyć jej 
energie integrując je w sobie a następnie w swoim otoczeniu.  

Bądź w miłości i współodczuwaniu z wszystkim dookoła ciebie. Nieustanne 
trwanie w tym procesie stanowi wielkie wyzwanie, m.in. dlatego, że wiele osób 
dookoła ciebie zaczyna odczuwać, że jesteś inna, lecz nie jest w stanie 
wyraźnie określić w czym rzecz. Możecie czuć się troszeczkę samotni lub 
opuszczeni, ale uwierzcie nam, że jest to przejściowy okres i że jest on 
potrzebny. Niektórzy z was będą poddani testom przez wasze otoczenie. 
Ludzie będą próbowali złapać was w pewien rodzaj pułapki oczekując 
waszego zdania na określone tematy. Być może zapytają na przykład: 
Dlaczego sprzeciwiasz się światu? Dlaczego, po prostu, nie dostosujesz się 
do świata? Dlaczego wciąż uważasz, że wszystko wiesz lepiej? Dlaczego 
myślisz, że wszystko wiesz, podczas gdy może się okazać, że myliłaś się? 
Czy myślisz, że cały świat jest szalony a jedynie ty pozostajesz mądra? 

Jak zachowujesz się w takiej sytuacji?  

Niektórzy z was zapewne poczują się zaatakowani i zaczną wątpić, a 
wątpliwości wymagają szczególnych wyborów. Dlatego też spróbuj powrócić 
do swojego wnętrza tak, by wszystko stało się znów jasne i wyraźne dla 
ciebie. Proś o znaki ze Źródła i jeśli ponownie będziesz skoncentrowana w 
swoim sercu – idź dalej. Pozostań w tym stanie, bądź w swym sercu, nie 
próbuj przekonywać innych i udzielać im porad. Uświadom sobie, że każdy 
uzyska zrozumienie we właściwym dla niego czasie. Możesz przyznać się 
swojemu otoczeniu, że myślisz inaczej, lecz nie chcesz być negatywnie 
postrzegana z racji tego, że niektóre rzeczy widzisz w zupełnie innym świetle.  

Szanuj każdego w jego prawdzie i poproś, by inni też szanowali ciebie. Nie 
przeciwstawiaj się ale jednocześnie nie pomniejszaj siebie. Nie bądź też 
arogancka i, proszę, nie próbuj tłumaczyć się z niczego.  

Nasza rada brzmi: słuchaj innych z „wewnętrznym uśmiechem”. Wyobraź 
sobie, że możesz uśmiechać się sercem. Uśmiechaj się i daj odczuć, że 
jesteś przyjazna osobie, z którą rozmawiasz, że jest ona mile widziana przez 
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ciebie, że jesteś jej siostrą. Pozwól, by płynęła miłość i pozostaw ten temat, to 
co się wydarzyło, bez dalszego wyjaśnień. Wszystkie pytania wypowiedziane 
głośno przez inne osoby są oznaką, że jeszcze w was samych żyją i dlatego 
są projektowane na zewnątrz, do otoczenia.  

Ponadto możesz zauważyć pewną ciekawość ciebie ze strony otoczenia, 
ponieważ dostrzega ono, że stajesz się dla niego coraz mniej osiągalna. 
Twoje nowe pole wzmacnia się, a to oznacza, że inni w coraz mniejszym 
stopniu potrafią ciebie zrozumieć.  

Czasem jesteście nawet bardziej „niewidzialni” dla zewnętrznego świata niż 
sami zdajecie sobie z tego sprawę. Możecie mieć odczucie, że jesteście 
bardziej chronieni, otoczeni pewnego rodzaju „płaszczem ochronnym”. 
Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że twoja energia ma wyższą 
wibrację i przyciąga to, co pasuje do tego wyższego poziomu. Co więcej, 
teraz wiesz, że jesteś twórcą własnego życia i to, w coraz większym stopniu, 
zaczyna się manifestować.  

Poprzez wyrażenie intencji, stanie się świadomą swojej władzy, poprzez 
wykorzystanie swojej mocy i otoczenie się miłością, zakotwiczasz w sobie 
zupełnie inną energię, którą promieniujesz. W pewnym sensie ma to też 
wpływ na bliskie ci osoby ponieważ nie potrafią one już ciebie dobrze 
odbierać. Na samym początku twojej transformacji komunikowanie z nimi było 
jeszcze możliwe na pewnym poziomie, ale na obecnym jej etapie, niestety 
wiele osób odejdzie z twojego życia. Może to sprawić, że będziecie czuli się 
samotni, że będziecie bardzo smutni. Również do tego możecie się 
przygotować. Uświadom sobie, że kiedyś ponownie znajdziecie się w „tej 
samej przestrzeni”. Pozwól im odejść, pogódź się z tym, zaakceptuj, oddaj w 
ręce boskości.  

Wielu z was, wcześniej utrzymujących rolę opiekunów i przewodników innych 
ludzi, których próbowało zaprosić do swojego pola, na tym przejściowym 
etapie, będzie doświadczać tego, że ludzie ci znikną z ich życia. Po prostu 
pójdą inną drogą, umrą lub sama nie dopuścisz ich do swojego świata. 
Ponadto, rolę przewodnika lub opiekuna będziecie odgrywać już w niewielkim 
stopniu, ponieważ teraz zajmiecie się przede wszystkim sobą. Obecnie 
najważniejszą rzeczą dla was jest to, byście skoncentrowali się tylko na sobie, 
byście wszystkie żagle ustawili w jednym kierunku i zajęli się sobą. Większość 
z was nie potrafi tego. Przez większość czasu przyjmowaliście rolę 
nauczycieli, przewodników lub opiekunów aby zbawić jak najwięcej ludzi.  

Wielu z was nie będzie już w stanie kontynuować dłużej tej roli, ponieważ nie 
jest ona już celem waszego życia, teraz nie jest to już wasza droga. Później 
ponownie podejmiecie te role lecz już z zupełnie innej perspektywy, w innej, 
nowej formie. Stanie się to, kiedy już będziecie wystarczająco silni. Och, 
kochani bądźcie otwarci na to, by objąć siebie całkowicie w świadomości, że 
teraz wy jesteście najważniejsi. Wszystko ma swój cel, bądźcie świadomi, że 
to czego doświadczacie na tym etapie, nie jest bezcelowe. Oczywiście w 
każdej sytuacji, która się pojawi, to wy sami będziecie decydować o tym jak 
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postąpić. Kiedy będziesz poproszona o pomoc lub energię, zbadaj najpierw 
czy jest to dobre dla ciebie. Może się okazać, że lepiej będzie dla ciebie, kiedy 
nie będziesz jej rozdawać a zatrzymasz dla siebie.  

Bądź nieustannie skupiona w swoim polu, na ludziach, których tam 
zaprosiłaś, bądź skupiona na miłości. Nie daj się ściągnąć na dół ludziom 
będącym poza tym polem, którzy z wielką chęcią przyjęliby ratunek od ciebie, 
gdyż przyzwyczaili się do tego i wydaje się im, że będzie to prostszym i 
łatwiejszym rozwiązaniem.  

Wiedz, że każdy człowiek żyjący na Ziemi w tym czasie, być może nawet 
bardziej niż w jakimkolwiek innym, zdany jest na samodzielne przeżywanie 
swoich doświadczeń i sam musi je nieść, tak jak to robicie wy. Kiedy 
będziecie chcieli pomóc innym, może się okazać, że utrudnicie swój własny 
proces. Jak myślisz, czy poradzisz sobie z tym? Czy ma to sens? Czy w ten 
sposób nie pozbawicie ich możliwości doświadczenia życiowych wyzwań? 
Czy tym samym nie odbierzecie im sposobności do przyjęcia 
odpowiedzialności za swoje własne życie? Czy wskutek tego będziesz w 
stanie dobrze wykonać swoje zadanie i czy będziesz w stanie wystarczająco 
skupić się na nim? Litością nie jesteś w stanie nikomu pomóc, za to 
współczuciem – tak. Pozwól innym żyć własnym życiem i miej współczucie dla 
nich i ich sposobu życia. Okaże się, że każdy musi przejść swoją własną 
drogę i to go wzmacnia. Gdy będziesz chciała za innych rozwiązać ich 
problemy , odmówisz im tego doświadczenia, a ponadto dasz im do 
zrozumienia, że nie doceniasz ich możliwości. Pamiętaj o odpowiednim 
dystansie – to nasza rada. Nie jesteście odpowiedzialni za innych. Dobrze, że 
każdy może odpowiadać za siebie.  

Bądźcie przygotowani na to, że niedługo w starym świecie możliwe będą takie 
sytuacje, gdzie wiele osób egzystujących jeszcze w trzecim wymiarze 
zostanie skonfrontowanych z wieloma trudnymi problemami. Kiedy będziesz 
chciała interweniować i pomóc im, zostaniesz wciągnięta do świata, do 
którego – jak już od dawna odczuwasz – nie pasujesz. Do świata, który nie 
jest już twoim światem. Czy chcesz tego? Spytajcie się teraz o to siebie 
samych, ponieważ ten czas nadchodzi szybkimi krokami. Czujesz się 
odpowiedzialna za innych? Chcesz znów być w roli przewodnika i 
pomocnika? Uświadom sobie, że wówczas niełatwo będzie tobie zrealizować 
twoje własne zadanie, a poza tym poprowadzi cię to na ścieżkę, z której już 
dawno wyrosłaś. Kochani, skupcie się bardziej na Nowym, na tych nowych 
polach, które każdy kreuje lub będzie kreował.  

Poczuj jak to jest, gdy spotykasz się z polami, które mają wysoką 
świadomość, gdy łączysz się z podobnymi tobie, którzy wibrują na tych 
samych częstotliwościach co ty.  

Poczuj jak razem wibrujecie i wasze pola nakładają się na siebie oraz 
wzajemnie wzmacniają. To jest tak, jakbyś stała w polu, które promieniuje 
porywającą miłością. Poczuj radość wibracji miłości, które przepływają przez 
twoje ciało. Poczuj spokój, w który zostaniesz przeniesiona. Jest to wasz 



	   40	  

nowy styl bycia, we wnętrzu waszych pól. Uczcie się współpracować z nimi i 
odkrywajcie coraz więcej korzyści z wzajemnych spotkań w tych polach 
miłości.  

Czyż nie jest to takie uczucie jakbyście „kochali” się ze sobą, jednocześnie 
razem się śmiali i wymieniali się energią. Możemy przekazać wam informację, 
że do waszego Nowego Świata spłynął jeszcze wyższy rodzaj energii miłości, 
której moc może tylko wzrastać. To za jej przyczyną wasze pola miłości 
połączą się. To jest coś w rodzaju ponownego połączenia po tym jak 
przygotowałaś swoje duchowe pole. Ta wysoka energia miłości, która przez 
długie wieki nie mogła przedostać się na Ziemię, płynie teraz poprzez wasze 
ciała i pola a wy możecie ją ucieleśniać i promieniować nią. Wzmacniacie 
przez to siebie i wasze pola a te wysokie wibracje energii miłości, po raz 
pierwszy od długiego czasu, znów mogą być ściągnięte tu – do waszego 
świata. Teraz uświadamiacie sobie tylko połowicznie waszą rolę i jej wpływ na 
istnienie Nowego Świata. Jesteśmy szczęśliwi mogąc tego doświadczać. 
Drogie siostry i drodzy bracia, cieszcie się razem z nami z waszego Nowego 
Świata, który wreszcie może doświadczać swego prawdziwego piękna, pokoju 
i szczęścia i rozprzestrzeniać je.  

Wkrótce będzie to odczuwać wielu.  

To jest wasz dar dla Ziemi.  
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Uwolnij swoją wyobraźnię  

i baw się jak dziecko.  

Dziecko, które po raz pierwszy  

weszło w kontakt  

z czymś nowym.  

Bądź otwarta i nieograniczona.  

Bądź ciekawa i radosna.  

Ciesz się jak dziecko,  

tak niewinnie,  

wszystkim, co jeszcze   

można odkryć. 

  Hathorowie  
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział  7 

Zasilanie własnego matrixu  

 

Przeżycia Lii-Ariël: 

Następowały zmiany we mnie. Początkowo bardzo subtelne, stopniowo 
stawały się coraz bardziej zauważalne. Skupiając się całkowicie na 
urzeczywistnianiu swojego pola poczułam, że moje więzi z otoczeniem 
zaczęły się rozluźniać. Wyraźnie obecni w moim życiu byli jedynie ci ludzie, 
których codziennie zapraszałam do swojego pola. Zauważyłam też, że 
zaczęłam mieć coraz większą potrzebę zdystansowania się od problematyki 
świata. Jakże często byłam zła, smutna, przestraszona z powodu 
nieprzyjemnych wiadomości na temat wojen, buntów, morderstw, które 
stanowiły moją codzienność. Jakże często byłam smutna, widząc jak ludzie 
niszczą życie i świat, na oczach nas wszystkich, jednocześnie karmieni 
jesteśmy kłamstwami przez przeróżne środki masowego przekazu) i na różne 
sposoby, nie będąc w stanie tego wszystkiego zatrzymać.  

Jak ciężko było mi patrzeć na staczanie się ludzkości, na to jak 
człowieczeństwo, ludzkie wartości i normy zostały niemalże zatracone, a 
ludzie mordowani i gwałceni za parę euro. Jakże ciężko mi było patrzeć na 
nasze dzieci, które zostały podeptane w imię pewnych zasad, wierzeń i religii. 
W rezultacie to wszystko sprawiło, że sposób życia na tej planecie stoczył się 
na najgłębsze dno.  

Wszystko to sprawiło, że dotarłam do pewnego punktu w sobie samej. 
Wygląda na to, że najpierw musisz dotknąć najgłębszego dna oceanu, by się 
od niego odbić – rzeczywiście nastąpił punkt zwrotny, wszystko zatrzymało 
się...  

I nagle poczułam ciszę w sobie.  

Nie miałam już potrzeby, by dawać się wciągać w smutek tych wszystkich 
ludzi, w ich wojny i cierpienie.  

Teraz moją uwagę kieruję tylko na to, co jest pozytywne i co pomaga mi w 
kochaniu samej siebie i innych oraz w zakotwiczaniu mnie w tym.  

Jestem coraz mniej połączona z chciwością, lękiem i z własnym 
niedowierzaniem w to, w jakim kierunku zmierza ludzkość.  

Skierowałam swą uwagę na zdrowe odżywianie się, na ludzi, którzy mnie 
wspierają i szanują, na moje zdolności samoleczenia i moją siłę. 
Skoncentrowałam się na tych, którzy zauważają mnie i akceptują, a także 
skierowałam się na Boga we mnie.  
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Hathorzy  

 

Od tego miejsca przejmiemy pałeczkę.  

Tak, kochani to właśnie było naszym celem, gdyż kiedy zaczniecie dokładnie 
wcielać w życie nasze wskazówki z instrukcjami, uwolnicie się od tego, co 
stare.  

Wciąż jeszcze  na stary sposob żyjecie w swoich zaktualizowanych ciałach, 
podczas gdy energetycznie wasze wibracje mocno się podwyższają, wskutek 
czego w zupełnie inny sposób odbieracie teraz wasze otoczenie.  

Udaje się wam w coraz mniejszym stopniu być wciąganym przez otoczenie. 
Wydaje się jakby wasze dotychczasowe życie było tylko filmem wyświetlanym 
przed waszymi oczami, w którym już prawie przestaliście grać, pozostając 
tylko widzami. Teraz już sama możesz zdecydować czy chcesz go oglądać, 
czy też nie, ponieważ czujesz, że masz w sobie tę moc. Możesz bawić się 
tym, czy chcesz przycisk włączyć... czy też wyłączyć... 

Wasze prawdziwe życie rozgrywa się teraz w większym lub mniejszym 
stopniu w polu wykreowanym przez was samych – duchowym matrixie, który 
działa  już na wyższych wibracjach.  

Pole to jest zasilane i wzmacniane przez najwyższe światło ze Źródła  oraz 
energię Słońca, dzięki którym jest nieustannie aktualizowane, wzmacniane i 
wznoszone (upgrading) do coraz wyższych wibracji. Już wkrótce twoje życie 
będzie wyglądało inaczej. Poczujesz się tak, jakbyś była chroniona przez 
twoje nowe pole. Ponadto intencje, które chcesz przyciągnąć do nowego pola, 
będą w coraz większym stopniu manifestować się. Postanów zdecydowanie 
czego sobie życzysz i ujrzyj to przed sobą jako już zrealizowane.  

Poprzez poświęcanie swojemu polu coraz większej uwagi, karmisz je. Pod 
pojęciem „karmienie” rozumiemy dostarczanie jemu nieustannej uwagi i 
wsparcia myślami a dzięki temu powstaje kreacja, która ma nieograniczone 
możliwości i pomysły do zaoferowania tobie. Bądź uważna w wybieraniu tego, 
co chcesz gdyż teraz możesz szybciej przyciągnąć do do siebie.  

Uwaga zasila pole  

Im więcej uwagi poświęcasz swojemu polu w ciągu dnia, tym więcej 
przekazujesz mu „pokarmu” podtrzymującego jego istnienie. Poprzez to 
udzielasz mu prawa do istnienia, gdyż jest ono ściśle powiązane z twoim 
nowym sposobem życia i w ten sposób urzeczywistni się . 

Komunikacja odżywia pole  

Dzięki regularnemu kontaktowaniu się z polem nauczysz się postrzegać je 
tak, jakbyś była z nim zespolona, jak gdyby było ono częścią ciebie. Zacznij 
komunikować się z polem ponieważ w ten sposób je zasilasz. Angażuj je do 
współpracy w przedsięwzięciach wykonywanych w ciągu dnia. Dziel się z nim 
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wszystkim, co napotykasz na swojej drodze i proś je o radę, kiedy masz 
problemy. W ten sposób rozbudowujesz jakby nową część siebie. Można 
powiedzieć, że powiększasz siebie. Gdy będziesz zadawała pytania, 
odpowiedzi będą coraz szybciej napływały do ciebie właśnie poprzez to pole i 
komunikacja stanie się łatwiejsza. W ten sposób szybciej poczujesz się 
jednością ze swym rozszerzeniem.  

 

 Światło Źródła i Słońce odżywiają pole  

Poprzez regularny kontakt ze Źródłem i prośbę, by światło Źródła przepływało 
przez ciebie, zasilasz energię pola. Ponadto, również światło słoneczne jak i 
Centralne Słońce stanowią pożywienie dla waszej energii. Poprzez regularny 
kontakt automatycznie zwiększasz częstotliwość wibracji i tym samym czujesz 
się chroniona w swoim własnym Polu Światła.  

Zaufanie i miłość odżywiają pole  

Jeśli masz zaufanie do pola, odczuwasz je jako coś własnego, jako swój dom 
i masz ufność oraz pewność, że chroni cię ono i prowadzi. To właśnie 
Zaufanie jest tym, co stwarza więzy. Wkrótce zauważysz, że twoje obawy 
przed tym, co się dzieje w starym świecie zmniejszą się.  

 

Prawdopodobnie wcześniej miałaś odczucie jakby stary świat dusił ciebie i 
pociągał za sobą w przepaść. Teraz, podczas gdy widzisz toczące się wojny 
zbliżające się w twoją stronę, kiedy zdecydowanie przebywasz w swoim polu, 
w swojej głębi odczuwasz spokój. 

Umieść w nim energie pokoju i spokoju i nie pozwól, by wdarły się tu energie 
negatywne. Podczas gdy podejmujesz wysiłek, by dobrze funkcjonować w 
starym świecie, który wciąż jest obecny poza twym polem, staraj się 
przebywać w tym ochronnym wysokowymiarowym polu. Niech przez twoje 
pole i wokół niego przepływa miłość, a ty bądź nieustannie w TYM momencie.  

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze łatwo jest wam to zrozumieć i 
stosować lecz z doświadczenia wiemy, że to działa i jest sposobem 
utrzymania wysokich wibracji w starym świecie, z którym wciąż macie wiele 
styczności.  

Traktowanie pól poważnie i urzeczywistnianie ich  

Poprzez ciągłe czynienie waszych pól „rzeczywistymi” osiągniecie waszą 
nową rzeczywistość a przez to będziecie w stanie oderwać się od 
trzeciowymiarowego matrixu. Wówczas będzie on miał dużo mniejszy wpływ 
na was, w mniejszym stopniu będziecie odczuwać strach, złość czy frustracje 
innych ludzi.  

Również zmarłe dusze, w mniejszym stopniu lub nawet w ogóle, nie będą 
mogły wtargnąć do waszego pola, co pozwoli wam zachować jasność umysłu 
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i utrzymać więcej energii. Wielu z was będzie w stanie doświadczać stanu 
błogości. Ponadto, zauważycie, że zasłony będą stawały się coraz cieńsze i 
że z łatwością będziecie potrafili wejść w inne wymiary, by się tam rozejrzeć. 
Dlaczego by nie! Macie ku temu wszystkie możliwości. Wielu z was robiło to 
już w snach a teraz jest to możliwe na poziomie świadomym. Zdajcie sobie 
sprawę, że to pole ma wiele celów a jednym z nich jest przypomnienie sobie 
waszej wielowymiarowości. Uświadomicie sobie, że jesteście częścią czegoś 
o wiele potężniejszego i że wy sami jesteście o wiele potężniejsi niż 
kiedykolwiek ośmieliliście się marzyć. Teraz budzicie się całkowicie i trudno 
wam zrozumieć dlaczego wcześniej nie zdawaliście sobie z tego sprawy i 
czuliście się często tacy zależni.  

Byliście wykorzystywani jak niewolnicy. Sami, z powodu odczuwanego 
strachu, również współuczestniczyliście w podtrzymywaniu tego niewolnictwa. 
Byliście zależni tak, jak niemowlęta są zależne od swoich rodziców. Tak 
naprawdę nigdy nie staliście się istotami dorosłymi, które potrafią 
samodzielnie myśleć i decydować o sobie, które ponoszą odpowiedzialność 
za swoje szczęście i swój rozwój. Byliście uzależnieni od pieniędzy oraz 
przedmiotów materialnych i patrzyliście z uczuciem niższości na tych, którzy 
byli waszymi szefami, politykami i przywódcami politycznymi.  

„Czemu nie mogliśmy wcześniej przejrzeć na oczy?” – słyszymy wasze 
pytania.  

Dlaczego większość ludzi nadal tego nie widzi? To bardzo znaczące pytanie.  

Cóż, moi drodzy, to było częścią umowy, którą zawarliście tu na Ziemi jako ci, 
którzy tę grę wymyślili i uczestniczyli w niej. Było ustalone, że właśnie teraz 
ma się ona zakończyć. Niektórzy jednak podejmują wysiłki aby nadal trwała 
tak, by nie musieli oddawać swojej władzy. I mimo że niektórzy, będący u 
władzy, nie chcą jej oddać oraz nie chcą, by ta gra dobiegła końca, ona 
jednak kończy się zgodnie z planem. Ci, którzy nadal podejmują gorączkowe 
wysiłki aby jeszcze ją podtrzymać, czują również nieuchronne zmiany. Choć 
gra toczyła się na nie do końca uczciwych zasadach, jej finał będzie 
uczciwy. I moi drodzy, to już nie potrwa długo.  

Proponujemy, byście praktykowali wszystko to, co wam przekazaliśmy tak, by 
tego doświadczyć. Dlatego też poprosiliśmy naszą przyjaciółkę i pisarkę, by 
część tej książki przekazała wam już teraz. Dzięki temu, że zaczniecie 
ćwiczyć od zaraz, doskonale przygotujecie się do tego, co czeka was w 
najbliższej przyszłości i co się wydarzy.  

Zawsze możecie poprosić nas, lub innych wzniesionych mistrzów, o pomoc. 
Co więcej, możemy wzmacniać wasze pola poprzez wspieranie was w tym 
procesie i Zakotwicz swoje pole w Źródle oraz w innych wielowymiarowych 
polach np. twoich przyjaciół na Ziemi, twojej Rodziny światła, twoich 
przewodników i aniołów. Zakotwicz swoje pole w Nowej Energii Matki Ziemi. 
Proś ją o pomoc i wsparcie w tym procesie.  
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 8 

Nowe kodowania  

 

Tak więc kontynuujemy to, na czym skończyliśmy. Tak drodzy ludzie, ta gra, 
którą zwiecie życiem na Ziemi, znajdzie sprawiedliwe zakończenie.  

Nie chcemy zbytnio zagłębiać się w ten temat, ponieważ zasadniczo celem tej 
książki jest udzielenie wam pomocy w urządzaniu Nowego Świata. Jednak 
ważne jest również to, byście trochę lepiej zrozumieli także i stary świat, 
żebyście nie musieli popełniać tych samych „błędów”. Nie martwcie się 
jednak, gdyż Góra zadba o to, by w Nowym Świecie działo się zupełnie 
inaczej, a wy nigdy nie dostaniecie już pozwolenia na popełnianie „błędów”.  

 

1. Napędem dla starego, dualnego świata była chciwość i nadużycie 
władzy oraz stałe poczucie strachu przed niedostatkiem.  
 
2. Istniały dwa obozy: utrzymujący władzę oraz podporządkowani im. 
Wielu tym drugim została wyrządzona przeogromna krzywda. Triumf 
odnosiły tylko władza i pieniądze.  
 
3. Miał miejsce nierówny podział posiadłości, majątku, żywności, 
mieszkań itd.  
 
4. Istniała mała grupa ludzi, którzy sprawowali kontrolę nad znacznie 
większą grupą dla własnych korzyści. Robili to z żądzy posiadania 
pieniędzy i korzystania z wszelkich usług, wskutek czego duża grupa 
ludzi stała się niewolnikami małej grupy, a rezultatem był ciągły brak 
równości. 
 
5. Ludzie byli utrzymywani w strachu i biedzie za pomocą przeróżnych 
środków, takich jak religie, sprawujący władzę, banki, wojny, 
nadużycia, gwałty, mordy itd.  
 
6. Ludzie, którzy rościli sobie prawo głosu byli prześladowani a wybory 
waszych politycznych przywódców, wprawdzie wyglądały na uczciwe i 
sprawiedliwe, ale tak naprawdę, stanowiły jedynie farsę.  
 
7. Dużo działo się za plecami ludzi nieświadomych tego. Za kulisami 
wydarzeń zdejmowane były maski i ujawniały się prawdziwe zamiary.  
 
 
8. Inaczej myślący i czujący ludzie, którzy sprzeciwiali się lub 
prowokowali byli skazywani na wykluczenie lub mordowani.  
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9. Nie było żadnego szacunku do ludzi, szczególnie do zwierząt jak 
również do Matki Ziemi.  
 
10. Istniała przewaga brania nad dawaniem.  
 
11. Unikalność każdego człowieka została zniszczona, wszystkich 
zrównano ze sobą, ponieważ dzięki temu łatwiej było utrzymywać ich w 
rygorze i rządzić nimi.  
 
12. Ludzie zostali zdominowani i zastraszeni, w ten sposób odebrano 
im wolność.  
 
13. Ludzie byli nakierowywani przeciw sobie poprzez wskazywanie 
„winnego” spośród nich a poprzez to następował rozłam w ich grupie. 
 
14. Zdrowi ludzie stawali się chorymi z powodu pobudzanego strachu, 
niewłaściwego odżywiania, zanieczyszczonej wody, szkodliwych 
lekarstw, fałszywych informacji itd . 
 
15. Odebrano wam odpowiedzialność za siebie samych. Dla każdego 
to stwierdzenie może być bardziej lub mniej trafne.  
 
 Szkicujemy tu ogólny obraz, z którym , być może, nie każdy się 
identyfikuje. Mamy nadzieję, że teraz łatwiej będzie się wam 
zidentyfikować z obrazem Nowego Świata. Chcielibyśmy zaznaczyć, 
że wolelibyśmy używać innego języka – Mowy Światła, z kodami 
innych słów, nieracjonalnych. Jednak te słowa nie dotarłyby do was 
dlatego dopasowujemy się do waszego sposobu komunikacji aby 
poniższe twierdzenia były dla was zrozumiałe. Oczywiście w nowym 
polu Nowego Świata można tworzyć jeszcze więcej. Będzie to jednak 
możliwe tylko wtedy, gdy osiągniesz głęboką świadomość, która będzie 
potrafiła te nowe idee zrozumieć i przyjąć jako swoje.  
 
W Nowym Świecie:  
.  Będzie Jedność. 
.   Będzie obfitość.  
.   Ludzie będą kierować się tylko miłością, przede wszystkim      
miłością bezwarunkową.  
 
• Będzie triumfować prawość.  
• Będzie istniała równość każdego człowieka i wszystkich 

żyjących istot.  
• Będzie obecna miłość, wdzięczność, miłosierdzie, 

przebaczenie i światło.  
• Weźmiecie odpowiedzialność za siebie samych.  
• Wszelkie decyzje będą podejmowane wspólnie, z równym 

wkładem wszystkich.  
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• Wszystko będzie się działo jawnie, nie będzie żadnych 
tajemnic.  

• Każdy będzie szanowany, po prostu za to, że „Jest” oraz za 
jego wyjątkowy wkład.  

• Unikalność każdego będzie najważniejsza.  
• Respektowana będzie wola każdego.  
• Wszystko będzie się działo dla najwyższego dobra.  
• Wszystko będzie uczciwie podzielone.  
• Będą wspólne dobra bez żadnych długów.  
• Wkład każdego dla społeczności będzie mile widziany, choćby 

był bardzo mały.  
• Wkład każdego będzie stosowny do jego możliwości.  
• Nie będzie przymusu.  
• Będzie absolutne równouprawnienie kobiet i mężczyzn.  

Każde dziecko będzie traktowane na równi z każdym innym 
dzieckiem 

• Zwierzęta i rośliny będą traktowane na równi.  
• Wszyscy ludzie będą traktowani na równi.  
• Znikną wszelkie osądy.  
• Będzie respektowana wolność każdego i wszystkich.  
• Cały dawny ból czy żal będzie wspólnie przetransformowany.  
• Każdy będzie bezpieczny. Bezpieczeństwo będzie mu 

zapewnione m.in. poprzez mieszkanie lub dom.  
• Będzie panowała miłość i to bezwarunkowa. 
• Wszystko, czego potrzebujesz, przyjdzie do ciebie w obfitości.  
• Będzie zdrowie.  
• Będzie istniał tylko pokój i spokój.  
• Będzie dużo możliwości do duchowego wzrostu.  
• Odczuwanie będzie ważniejsze od racjonalnego myślenia.  
• Emocje będą używane w pozytywnym znaczeniu i szybciej 

będziecie się od nich uwalniać.  
• Dla wszystkich będzie dużo możliwości do wzrostu i tworzenia 

w bardzo szybkim tempie.  
• Wszystko będzie się działo w zgodzie z wolą Boga-Bogini dla 

waszego najwyższego dobra oraz dla najwyższego dobra 
wszystkich i wszystkiego. 
 
 

Bardzo ważne jest, abyście wszystkie te wartości czytali regularnie i 
wzbogacali je własnymi.  

Im więcej przyjmiecie ich do siebie tym szybciej zakotwiczą się one w waszym 
polu energetycznym, stając się czymś bardzo „naturalnym” i „normalnym”. Te 
nowe kody mogą też być wyrażone za pomocą symboli, gdyż symbole 
przekazują więcej niż słowa. Słowa są jeszcze powiązane z głową i 
osobowością, natomiast symbole są odbierane i przyjmowane sercem 
poprzez czucie. Dlatego prosimy was byście słowa zapisane w tej książce 
przyjmowali sercem i odczuwali ich działanie w sobie.  
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W międzyczasie wasz duchowy kanał channeluje kody od nas w formie 
geometrycznych figur, które rysuje. Zostaną one później dołączone do tej 
książki.  

W trzecim wymiarze słowa są bardzo ważne. Mogą być użyte w znaczeniu 
pozytywnym bądź negatywnym. Jednak komunikacja za ich pomocą jest 
bardzo ograniczona. Z jednej strony za pomocą słów można przekazywać 
informacje, dzielić się nimi, a z drugiej stwarzają one możliwość zadawania 
bólu lub powstawania nieporozumień.  

W wyniku tego sposobu komunikowania się, oprócz pozytywnego i 
leczniczego oddziaływania słów, powstało mnóstwo kłamstw, które 
przyczyniły się do wielu nieporozumień. Słowa wypowiedziane przez was 
mogą też dotknąć starych uczuć i traum z przeszłości. Działa to trochę na 
zasadzie rzuconego kamyczka, kiedy to jedno słowo ma moc spowodowania 
lawiny nieprzyjemnych uczuć w was.  

Słowa mają też zdolność wewnętrznego rozbicia tak, że czasem może się 
wam wydawać, iż działają w was jak kulka w automacie do gier.  

Jeden „nieodpowiedni” komentarz może wywołać w was dużo bólu, czego 
powodem są nieuleczone traumy.  

Radzimy wam, nauczcie się tego, by wypowiadane do was słowa nie raniły 
was. Zamiast czucia się dotkniętą czyimiś słowami, obserwuj język ciała 
osoby mówiącej. Patrz na jej oczy i zachowanie. 

Czy ta osoba jest świadoma swoich słów i tego, jak one na ciebie wpływają? 
Czy kieruje się miłością?  

Czy są jakieś przyczyny jej raniącego zachowania? Może odczuwa niepokój i 
dlatego wypowiada takie słowa? Może przyczyną jest projekcja tej osoby?  

Odczuwaj współczucie i miłość w stosunku do tej osoby. Niech jedyną reakcją 
na to, co mówi będzie twój uśmiech. Jeżeli poruszy cię coś, co mówią inni, 
znaczy to, że wciąż jeszcze jest w tobie stare uwarunkowanie, stary program 
lub nieuleczona trauma. Proszę, staraj się znaleźć rozwiązanie w sobie 
jeszcze podczas rozmowy lub później, gdy będziesz na osobności. Podziękuj 
tej osobie za to, że była twoim lustrem. Teraz wiesz co masz jeszcze oczyścić 
z twych emocji i uczuć. Chcemy zwrócić waszą uwagę na to, byście więcej 
milczeli a mniej mówili. Milcz, jeśli zauważysz, że w danym momencie nie 
jesteś w stanie mówić z miłością.  

Proszę, poświęćcie więcej czasu i uwagi na wydobywanie dźwięków z jamy 
ustnej i z gardła. Wytwarzajcie te uzdrawiające dźwięki wspólnie i odczuwajcie 
ich lecznicze działanie na wasze ciała energetyczne i emocjonalne. Również 
bardzo uzdrawiające działanie ma śpiewanie dźwięków w formie mantr. Nie 
przestawaj odczuwać i bądź istotą empatyczną. Pozwól swojej energii miłości 
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i światła płynąć swobodnie tak, by dotknęła serc innych. Daj im odczuć, że są 
akceptowani, że są dobrymi ludźmi, tak samo jak i ty jesteś dobrą osobą. 

Gdy mówisz, troszcz się o to, by między wami istniała równość. Bądźcie 
otwarci na siebie nawzajem podczas rozmowy. Mów jasno, dobieraj bardzo 
starannie wymawiane słowa. Mów powoli i wyraźnie w trosce o siebie i osobę, 
z którą rozmawiasz. Bądź do niej dostrojona. Podczas rozmowy wysyłaj ze 
swojego serca tylko miłość, wówczas wasza komunikacja będzie odbywać się 
na zupełnie innym poziomie. W tym przypadku informacja będzie odbierana 
nie poprzez uszy czy głowę lecz przez serce.  

Poniższy werset jest sposobem mówienia symbolami. W innym czasie 
poruszymy ten temat obszerniej. 
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Kiedy słowa  

staną się symbolami  

i uśmiech  

im towarzyszy  

Kiedy mówisz  

łagodnie i bez zobowiązań  

z otwartym sercem  

nikt nie poczuje się urażony  

Kiedy mówisz spokojnie  

i szczerze  

z miłością wszystko powiesz: 

To jest pokój 
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To byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część pracy: „Niebo z 
Hathorami”, wydaną jako darmowa e-książka na życzenie Hathorów, a to 
dlatego, by zawarte w niej informacje dotarły do was na czas. Proszę, 
dzielcie się nią w miłości z innymi.  

Ariël 
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