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Wiedza ta jest przekazywana z pokolenia na pokolenie 

ustnie. Część tej wiedzy odważyłam się przekazać właśnie 

w tej książce. Na pewno jest wiele zjawisk, które trudno 

wytłumaczyć. 

Jest to tym trudniejsze, im ktoś mocniej nie wierzy 

w życie pozagrobowe. Nie wierzy, ze nasze życie nie kończy 

się na Ziemi. Ludzie ci argumentują swoje rozumowanie 

w ten sposób, że nie uwierzą, jeśli nie dotkną, nie zobaczą. 

Mówią, że są realistami. Hm, to jest jednak ich teoria. Nikt 

nikomu nie może zabronić wierzyć w taką czy inną teorię. 

Tak, to jest sprawa każdego z nas. 

My jednak zajmiemy się takimi wydarzeniami, których 

tych mądrzy ludzie nie umieją wytłumaczyć i twierdzą, że 

są to głupoty. Jest to bardzo proste rozwiązanie, nie 

zmusza do głębszego myślenia, szukania rozwiązania czy 

wtajemniczenia. 

Wszyscy wiemy, że Góra daje nam jakiś tam talent, 

mniejszy lub większy. Z tym talentem przychodzimy na 

świat i albo go rozwijamy i doskonalimy, albo pozostaje 

nierozwinięty do końca naszego pobytu na Ziemi.  

Intuicja, co to jest intuicja? Jest tym, co nieraz mówi 

nam w środku, że powinniśmy zrobić to czy tamto, To ten 

cichy, wewnętrzny głos, który cicho, spokojnie, ale 
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stanowczo ostrzega nas przed różnymi nieodpowiednimi 

decyzjami, wydarzeniami. 

Dobrze wiemy, że komuś, kto ma dużą intuicję jest 

o wiele łatwiej w życiu, bo wie, jak i gdzie ma się znaleźć. 

Intuicję można pogłębić przez odpowiednie ćwiczenia. 

Jednak należy powiedzieć sobie szczerze, że nie każdemu 

jest to dane. Podobnie jest z talentem muzycznym, kiedy 

ktoś ma genialny słuch. Ze zdolnościami do przedmiotów 

ścisłych czy do malarstwa. Pamiętam, miałam koleżankę 

w szkole średniej, która miała taki talent matematyczny, 

że jej możliwości wybiegały daleko poza normalny program 

szkolny. Nauczyciel, który wykładał nowy materiał 

i rozwiązywał związane z nim zadanie był zaskoczony tym, 

że jeszcze nie zdążył go dokończyć, a ona już znała wynik. 

Po prostu była bardzo, bardzo zdolna. Tak samo bywa 

z intuicją. Ktoś, kto już urodzi się z wyostrzoną intuicją, 

wybiega poza możliwości przeciętnego człowieka. 

Była pewna kobieta, nazwijmy ją Xana. Już od dziecka 

była inna. W wolnych chwilach szukała cichego miejsca 

i wpadała w głębokie zamyślenie. Otoczenie dla niej nie 

istniało. 

Mówiła, że wchodzi w głąb siebie, w inny świat. 

W świat, gdzie nie ma krzywd, zazdrości, jadu w stosunku 

do bliźniego. Właśnie w tych chwilach, kiedy siedziała 

samotnie, była w stanie odpowiedzieć na każde zadanie jej 

pytanie. Twierdziła, że rozmawia z istotami z innego 
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wymiaru, a tam nie ma kłamstwa. Tam może zasięgnąć 

rady na każdy temat. To był inny wymiar, nie ten ziemski, 

materialny, usiany łzami i kłamstwem. Odpowiedzi, które 

otrzymywała były jej tajemnicą. Pochodziła z rodziny, 

która przekazywała sobie wiedzę tajemną z pokolenia na 

pokolenie. 

Jest zasada, że prawdziwa czarownica musi umieć 

dochować tajemnicy, zresztą podczas inicjacji składa 

przysięgę. Tak to już jest. 

Czarownica to nic strasznego. Oznacza osobę, która 

ma wiedzę. Umie pracować z subtelnymi energiami. Umie 

wchodzić w inny wymiar i nawiązać kontakt z istotami 

duchowymi. Mogą to być zarówno dusze osób zmarłych, 

jak i żywych. 

Xana była w stanie doradzić każdemu człowiekowi, 

nawet temu najbardziej zagubionemu. Ludzie bardzo do 

niej lgnęli, dlatego często unikała kontaktów, gdyż 

niektórzy ludzie naprawdę nie mają taktu i wyczucia. 

Zajmowała się tą praktyką już od dziecka, bo była inna. 

Widocznie pewne zdolności odziedziczyła po swoich 

przodkach. 

I tak płynęło życie... 

Trzeba sobie powiedzieć, że prawdziwa czarownica to 

osoba z wyostrzoną intuicją, ogromną wrażliwością, 

umiejąca posługiwać się subtelnymi energiami, o których 

zwykły człowiek nie ma pojęcia. Przede wszystkim kocha 
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przyrodę, świat zwierząt i umie nawiązać z nimi kontakt. 

Umie chociażby wniknąć w kamień i zobaczyć jego historię. 

Xana właśnie zdradziła pewne ćwiczenie, które wykonywane 

regularnie ujawni historię danej rzeczy, np. kamienia lub 

innych przedmiotów. 

Jeśli Cię to interesuje, to wykonaj następujące 

ćwiczenie: 

 Znajdź spokojne miejsce, koniecznie w otoczeniu 

przyrody, niech nikt ci nie przeszkadza. Usiądź 

wygodnie, nie krzyżuj rąk ani nóg. 

 Weź do ręki kamień, zamknij oczy. Kamień niech się 

znajdzie w wewnętrznej części twoich dłoni. 

 Pamiętaj, musisz wejść w stan spokoju, ciszy, 

a zapewni ci to czar przyrody: szum wody, szum liści 

na drzewach, śpiew ptaków, powiew lekkiego zefirka, 

błękit nieba i podróże chmur. 

 Posiedź tak chwilę, nie ma na to recepty, jak długo 

masz siedzieć, ale posiedź, nie myśl o niczym – a ten 

stan sam przyjdzie. Cały czas trzymasz w swoich 

dłoniach kamyk, nie otwieraj oczu.  

 Staraj się słuchać, jaką zaczniesz otrzymywać 

odpowiedź od subtelnych energii na zadane przed 

chwilą pytanie: ile ten kamień ma lat i skąd pochodzi, 

jaką przebył dotychczas drogę? 

Właśnie w takich momentach dochodzą do głosu 

subtelne energie. Mogą powiedzieć bardzo, bardzo wiele. 
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Jeśli wystarczy ci cierpliwości i zdeterminowania, to 

nauczysz się w ten sposób odczytywać historię rożnych 

rzeczy, nie tylko kamienia, jak w tym przypadku. Ta sztuka 

nazywa się PSYCHOMETRIĄ. Tylko nie bierz się za to 

ćwiczenie, kiedy jesteś zmęczony ciężką pracą fizyczną lub 

zdenerwowany, bo ci nie wyjdzie. Subtelne energie są 

z innego świata i nie wchodzą w ciężką, lepką, smolistą 

energię. Pamiętasz takie powiedzenie z dzieciństwa, kiedy 

czytało się bajki, że czarownica straciła moc, bo się 

zdenerwowała? Widzisz, już bajki podkreślały, że 

czarodziejski świat, to świat bycia w innym wymiarze, to 

nie nasz świat, ponury i materialny. 

Jednak dano nam żyć w świecie materialnym, musimy 

przerobić to, co mamy do przerobienia, dostosować się. 

Nasza dusza musi zaliczyć ten etap doświadczeń – niestety. 

 

Na pewno miewasz takie momenty, że czujesz się 

jakoś dziwnie. Jeszcze dobrze nie wstałaś, a już jesteś 

nerwowa, boli Cię głowa, nic Cię nie cieszy, nachodzą Cię 

czarne myśli, na dodatek dokucza Ci przekonanie, że jesteś 

najbrzydsza na świecie, albo, że prześladuje Cię pech. 

Otóż właśnie w takich chwilach jest Ci potrzebne 

doładowanie energetyczne, gdyż Twój akumulator się 

rozładował. Dlaczego tak się stało? Na co dzień 
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przebywamy z różnymi ludźmi, ich energia ciągnie energię 

z naszej aury, co szczególnie jest skuteczne, jeśli są od nas 

silniejsi energetycznie. Pracując z ludźmi, uzbiera się tego 

trochę, na przykład za dzień, za tydzień czy miesiąc. Jak 

doładować swoją energię, żeby się wzmocnić? 

Najprościej to pobyć trochę z kimś, kto ma silną 

energię. Na pewno masz takich znajomych, z którymi 

czujesz się dobrze. Przebywając z nimi, uzupełnisz swoje 

braki energetyczne. Można też pójść do dobrej wróżki, bo 

tacy ludzie też są silni energetycznie. A jak się doładować 

energetycznie samemu? Weź prysznic, woda ściąga 

wszystkie brudy energetyczne. Potem usiądź wygodnie, 

stopy płasko na ziemi, ręce połóż w połowie ud, zamknij 

oczy, staraj się nie myśleć o niczym, tylko wyobraź sobie 

jakieś miejsce z piękną przyrodą, gdzie lubisz przebywać. 

Siedź tak, zacznij oddychać bardzo głęboko w rytmie 4/4. 

Licz do czterech - wdech, zatrzymaj, licz do czterech, 

wydech, też licz do czterech. Tak przez piętnaście minut. 

Zaraz poczujesz się lepiej. 

 

Właśnie, jeśli jesteś mocno zdołowana lub zdołowany, 

to zastanów się dobrze, u kogo szukasz ukojenia dla swojej 

cierpiącej duszy. W takich momentach twoja psychika jest 

słaba, twój umysł pracuje wolniej, mniej wydajnie. W takich 
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momentach masz ograniczoną możliwość oceny tego, co 

jest dobre, a co złe dla ciebie. 

Biada Ci, jeśli będąc w takim stanie wpadniesz w ręce 

sekty lub głupiej wróżki-manipulantki czy faceta drania. 

Przegrasz ze swoją tożsamością, pozytywnymi wartościami 

i ze wszystkim, co jest korzystne dla Ciebie. Ci ludzie zaczną 

Tobą manipulować i dążyć do osiągnięcia swojego celu, nie 

licząc się z Tobą. A o co im będzie chodzić? Jak nie 

wiadomo o co, to chodzi o pieniądze. Wykorzystają Cię, 

podepczą Twoje wyższe uczucia, a kiedy już nie będziesz 

im potrzebna, to porzucą jak stary worek. 

Powiem Ci, że najlepszą terapią na dołek psychiczny 

jest jak największy kontakt z ludźmi i praca, praca i jeszcze 

raz praca. Twój umysł musi zająć się czymś innym, niż 

rozpamiętywaniem, analizowaniem i wracaniem do 

nieudanego momentu w twoim życiu. Są jeszcze inne 

metody, ale to już dla ludzi zaawansowanych w rozwoju 

duchowym, natomiast dla zwykłego śmiertelnika, ta 

metoda jest najlepsza i najbardziej skuteczna. Co mogę 

radzić na zawiedzioną miłość? Oczywiście następną miłość. 

Wtedy zostaje wprowadzona równowaga i przestajesz 

cierpieć. 
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Na pewno słyszałaś, że rzecz dana z przymusu, 

niechętnie, albo wręcz z nienawiścią nie przynosi 

szczęścia. Niejeden się przekonał już, że taka rzecz 

przynosi potem pecha. 

Taki prezent z przymusu nie spełnia swojej roli. Nie 

możemy się nim cieszyć, gdyż wokół niego są same 

przykre wydarzenia. Jak myślisz, dlaczego się tak dzieje? 

Widzisz, dlatego, że ta rzecz, jest nasycona złą energią. 

Materia też promieniuje swoją energią, a jeśli jest nasycona 

nienawiścią, nieżyczliwością, to będzie promieniować 

właśnie taką szkodliwą energią. Teraz na zasadzie synergii 

ściąga wszystkie złe zjawiska, gdyż podobne przyciąga 

podobne. Jest nawet mądre przysłowie, że nieszczęścia 

chodzą parami. Widzisz, znam osobę, która sądziła się 

podczas rozwodu z mężem o majątek. Sąd przysądził jej 

ulubiony samochód męża. 

Ona, jeżdżąc tym samochodem, miała wypadek za 

wypadkiem, aż w końcu go sprzedała. Dobrze zrobiła, bo 

za którymś razem mogła już nie wyjść cała z tego auta.  
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