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1. Bóle ciała, zwłaszcza szyi, ramion i pleców. Jest to wynik intensywnych 

zmian na poziomie waszego DNA, gdy "nasienie Chrystusa" budzi się 

wewnątrz. To minie. 
 

2. Uczucie głębokiego wewnętrznego smutku bez wyraźnego powodu. 

Uwalniasz swoją przeszłość (w tym życiu i w innych) i to powoduje 

uczucie smutku. Jest to podobne do doświadczenia przeprowadzki z 

domu, w którym żyłeś przez wiele, wiele lat do nowego domu. Tak 

bardzo jak chcesz się przenieść do nowego domu, pojawia się smutek 

związany z pozostawieniem za sobą wspomnień, energii i doświadczeń z 

poprzedniego, starego domu. To też minie. 

 

3. Płacz bez wyraźnego powodu. Podobnie jak w punkcie 2 powyżej. 

Dobrze i zdrowo jest pozwolić łzom płynąć. To pomaga uwolnić starą 

energię z wewnątrz. To też minie. 
 

4. Nagła zmiana pracy lub kariery. To bardzo częsty objaw. Gdy się 

zmieniasz, rzeczy wokół ciebie również się zmienią. Nie martw się w tej 

chwili o znalezienie "idealnej" pracy lub kariery. To też minie. Jesteś w 

okresie przejściowym i możesz zmienić kilka stanowisk, zanim 

znajdziesz takie, które będzie pasowało do Twojej pasji. 
  

5. Wycofanie się z relacji rodzinnych. Jesteś połączony ze swoją 

biologiczną rodziną poprzez starą karmę. Kiedy wychodzicie z cyklu 

karmicznego, więzy starych związków zostają uwolnione. Będzie się 

wydawać, że oddalacie się od waszej rodziny i przyjaciół. To również 

minie. Po pewnym czasie możecie nawiązać z nimi nową relację, jeśli jest 
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to właściwe. Jednakże, związek ten związek będzie oparty na nowej 

energii, bez karmicznych obciążeń. 
 

6. Nietypowe objawy czasu snu. Prawdopodobnie wiele nocy będziesz 

budzić się między 2:00 a 4:00 rano. Wiele pracy dzieje się w tobie i 

często powoduje to, że się budzisz w celu "odetchnięcia". Nie martw się. 

Jeśli nie możesz wrócić do snu, wstań i zrób coś, zamiast leżeć w łóżku i 

martwić się o ludzkie sprawy. To też minie. 
 

7. Intensywne sny. Mogą to być sny o wojnie i bitwie, sny o pościgu lub 

sny o potworach. Ty dosłownie uwalniasz starą energię z wewnątrz i te 

energie z przeszłości są często symbolizowane jako wojny, ucieczki i  

mityczne kreatury. To też minie. 
 

8.  Dezorientacja fizyczna. W niektórych momentach będziesz czuł się 

bardzo nieuziemiony. Będziesz odczuwać "przestrzenne zakłopotanie" z 

uczuciem, że nie możesz postawić dwóch stóp na ziemi, albo że chodzisz 

między dwoma światami. Gdy wasza świadomość przechodzi w Nową 

Energię, twoje ciało czasami pozostaje w tyle. Spędzaj więcej czasu na 

łonie natury, aby pomóc uziemić nową energię wewnątrz siebie. To też 

minie. 
 

9. Zwiększona "rozmowa z samym sobą". Odkryjesz, że częściej 

rozmawiasz ze swoim Ja. Nagle zdasz sobie sprawę, że rozmawiałeś ze 

sobą przez ostatnie 30 minut. Jest to nowy poziom komunikacji, który ma 

miejsce w twojej istocie i doświadczasz wierzchołka góry lodowej z 

rozmową o sobie. Te rozmowy będą się nasilać i staną się bardziej 

płynne, spójne i bardziej wnikliwe. Nie wariujecie, po prostu budzicie się 

i wchodzicie w nową energię.  
 

10. Uczucie samotności, nawet w towarzystwie innych osób. Możesz czuć 

się samotny i odsunięty od innych. Możesz odczuwać pragnienie 

"ucieczki" od grup i tłumów, ponieważ czasami idziesz świętą i samotną 

ścieżką. Tak bardzo jak uczucia samotności wywołują u ciebie niepokój, 

trudno jest w tym czasie odnosić się do innych. Uczucia samotności są 

również związane z faktem, że wasi Przewodnicy odeszli. Byli z wami we 

wszystkich waszych podróżach, we wszystkich waszych życiach. 

Nadszedł czas, aby się wycofali, abyście mogli wypełnić swoją 



przestrzeń waszą własną boskością. To również przeminie. Pustka 

wewnątrz zostanie wypełniona miłością i energią waszej własnej 

Chrystusowej świadomości. 

 

11. Utrata pasji. Możesz czuć się całkowicie pozbawiony pasji, z niewielką 

lub żadną chęcią do robienia czegokolwiek. To jest w porządku i jest to 

tylko część procesu. Poświęć ten czas, aby "nic nie robić." Nie walcz ze 

sobą w tej kwestii, bo to też minie. To jest podobne do restartu komputera. 

Musisz się wyłączyć na krótki okres czasu, aby załadować wyrafinowane 

nowe oprogramowanie, a w tym przypadku, nową energię nasion 

Chrystusa. 

 

12. Głęboka tęsknota za powrotem do Domu. To jest chyba najtrudniejsze 

i pełne wyzwania spośród wszystkich warunków. Możecie doświadczyć 

głębokiego i przytłaczającego pragnienia opuszczenia planety i powrotu 

do Domu. To nie jest "samobójcze" uczucie. Nie jest ono oparte na złości 

czy frustracji. Nie chcecie robić z tego wielkiej sprawy ani powodować 

dramatów dla siebie lub innych. Jest to cicha część ciebie, która chce iść 

do Domu. Przyczyna tego jest dość prosta. Zakończyliście swoje 

karmiczne cykle. Wypełniliście swój kontrakt na to życie. Jesteście gotowi, 

aby rozpocząć nowe życie, będąc jeszcze w tym fizycznym ciele. Podczas 

tego procesu przejścia, macie wewnętrzne wspomnienie tego, jak to jest 

być po drugiej stronie. Czy jesteście gotowi zaciągnąć się na kolejną turę 

służby tu na Ziemi? Czy jesteście gotowi podjąć wyzwania związane z 

przejściem do Nowej Energii? Tak, oczywiście, moglibyście wrócić do 

Domu właśnie teraz. Ale doszliście tak daleko i to po wielu, wielu życiach, 

więc  szkoda byłoby odejść przed końcem filmu. Poza tym, Duch 

potrzebuje was tutaj, abyście pomogli innym przejść do Nowej Energii. 

Będą oni potrzebowali ludzkiego przewodnika, takiego jak Ty, który odbył 

podróż ze starej energii do nowej. Ścieżka, którą teraz kroczycie 

dostarcza doświadczeń, które umożliwią wam stać się Nauczycielem 

Nowego Boskiego Człowieka. Wasza podróż może być czasem  samotna i 

ciemna, ale pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami. 

 

Tłumaczenie – Włodek Salwa 

 


