Przemiana
(The Shift)
Co to jest ...
Dlaczego to się dzieje ...
Jak to wpływa na Ciebie
oraz na Mistrzostwo w Alchemii
Jim Self

Dedykowane dla wszystkich,
którzy umieją prosić i potrafią zezwalać

W celu zachowania papieru i tuszu sformatowaliśmy te książkę by mieściła się na
standardowym papierze, rezygnując z utrzymania oryginalnego rozmiaru 4 x 6 cali
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Rozdział 1 –

Przemiana. Co To Jest?
Tak długo słyszymy na temat nadchodzącej Wielkiej Przemiany, że trudno uwierzyć, że to w
końcu już teraz! Ale co to dokładnie jest ta Przemiana? W co się przemieniamy? W jakim
idziemy kierunku? A co najważniejsze: Jak zmieni się twój świat, twoje życie, twoja rodzina,... i
ty?
Czy zauważyliście, że:
Czas wydaje się przyspieszać?
Nasze wspomnienia nie są już tak niezawodne jak kiedyś?
Rzeczy, które wydawały się już załatwione nagle powracają?
I nic nie wydaje się działać tak jak wcześniej?
Nie jesteś odosobniony!
Jeśli słyszysz, że ludzie mówią o przechodzeniu z trzeciego wymiaru do piątego wymiaru, ale
nie masz pojęcia jak to się stanie, lub jakie konkretne zmiany to przyniesie, a nawet co to jest
ten piąty wymiar - nie jesteś sam. Co więcej, to nie przypadek, że czytasz tę książkę akurat w
tej chwili. Ona została napisana dla Ciebie.
Cel tej książki jest dwojaki: po pierwsze, przedstawić wam całościowe spojrzenie na wiele
informacji, które już znacie, ale których może nawet nie jesteście świadomi. A po drugie, chodzi
o to, by zapoznać was z zestawem przyrządów i umiejętności, które pozwolą na zbudowanie
pomostu, który pozwoli wam przekroczyć z trzeciego wymiaru nieświadomości do wyższych
wymiarów świadomości, z pełna świadomością i całkowitym zrozumieniem tego kim naprawdę
jesteśmy i kim zawsze byliśmy.
Właściwie stworzenie szczęścia i dobrobytu w życiu jest dość proste. Ale, jak w wielu innych
aspektach życia, to co jest proste, jest czasem najtrudniejsze do uchwycenia.
Najlepszym przykładem jest ten 4-stopniowy sposób na tworzenie:
1. Jasno określony zamiar
2. Skupienie uwagi na tej intencji
3. Dodanie emocji, takich jak szczęście, rozbawienie czy emocje związane z nowym celem
4. A Wszechświat, poprzez Prawo Przyciągania, da ci dokładnie to, co na czym skupiałeś swoją
uwagę.
Ty musisz tylko potrafić to otrzymać ... pozwolić by mogło to przyjść do ciebie ... zezwolić sobie
dostać to, o co tylko prosisz.
Innymi słowy; "Proście a będzie wam dane".
Więc - dlaczego większość z nas nie może dostosować się do tej prostej formuły i stworzyć
życie jakiego pragniemy?
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Zgiełk trzeciego wymiaru jest bardzo rozpraszający, ciągnąc naszą uwagę albo do przeszłości,
albo wybiegając w przyszłość, gdzie często gości strach i niepokój. Kiedy emocje takie jak
zamartwianie się i wątpliwości zatrzymują nasza uwagę i wzmacnia się poczucie niedostatku,
utrzymanie uwagi na naszej intencji staje się bardzo trudne. Prawo Przyciągania daje nam
dokładnie to, na czym kładziemy naszą uwagę. Ono nie rozumie słów: "Daj mi tylko same dobre
rzeczy." Ale to, na czym utrzymujesz swoją uwagę, jest tym, co Wszechświat rozumie
jako prośbę. "Proście, a będzie wam dane."
Zachodzi zmiana, prze-kształcenie, transformacja
zaprawdę WIELKA PRZEMIANA ma miejsce
Ta przemiana jest już w toku i ma wpływ na każdy aspekt rzeczywistości trzeciego wymiaru.
Jest ona tak daleko idąca, że nasza ograniczona wyobraźnia nie zawsze wychwytuje te zmiany,
których teraz doświadczamy. Ma ona wpływ na każdy aspekt życia na naszej planecie - nasze
polityczne, społeczne i gospodarcze struktury, środowisko, instytucje i wojny; na to, jak
postrzegamy nasze stosunki, naszą pracę. Prosto mowiąc, wpływa na każdą naszą myśl i
każde nasze uczucie. Jest to czas odmiany naszej pamięci, naszego DNA, naszego systemu
nerwowego, fizycznego i emocjonalnego ciała, naszych przekonań, naszego postrzeganie
dobra i zła, dobrego i złego. A szczególnie, ta fala zmiany ma wpływ na nasze zrozumienie
tego, co naprawdę jest możliwe, co zależy od nas. Oferuje nam nowe zrozumienie
i możliwość ponownego życia w harmonii z wszystkimi, z otoczeniem i z Pełnią Istnienia.
Brak nam jednak kilku kroków do tego nowego wyższego wymiaru "Nieba na Ziemi"...
Uświadomienie sobie, że stajemy się świadomi
"Przemiana świadomości", która ma teraz miejsce, jest zmianą naszego postrzegania świata.
Jak większość z nas, graliśmy w tą grę życia, staraliśmy się dopasować i przestrzegać
obowiązujących zasad tej gry. Staraliśmy się stworzyć lepsze życie dla siebie i dla naszych
rodzin. Jednak w naszym pędzie do stworzenia więcej wszystkiego - większy dom, lepszy
samochód, wyższe wynagrodzenie, itp., wielu z nas odkryło, że w rzeczywistości osiągnęliśmy
mniej. Mniej czasu spędzamy w tym dużym domu, mniej czasu spędzamy z rodziną i
przyjaciółmi i mamy mniej okazji aby docenić zachód słońca lub cieszyć się tym pięknem, które
nas otacza. Wiele osób zaczęło odczuwać, że coś jest nie w porządku, że coś cennego zostało
zatracone. To, czego nam naprawdę brakuje, i czy jesteśmy tego świadomi czy nie, to to,
że gdzies po drodze straciliśmy część naszego "ja". I jak to wszystko podsumujemy, to
osiągnięcie więcej, większych i lepszych rzeczy wcale nas nie nasyciło. Straciliśmy to, co jest
dla nas naprawdę istotne i co nas wzbogaca, a zyskaliśmy to, że jesteśmy fizycznie chorzy,
nieszczęśliwi, emocjonalnie, psychicznie wyczerpani, a duchowo, to wogóle nie wiadomo kim
naprawdę jesteśmy.
To już zaczyna się zmieniać.
Coraz więcej z nas się przebudza, zaczynamy przypominać sobie, kim naprawdę jesteśmy.
Zauważamy brak równowagi w naszym życiu i zadajemy sobie pytanie: "Co jest naprawdę
ważne dla mnie? Co naprawdę sprawia mi radość? Odpowiedzi to pytanie nie znajdziemy
poprzez zdobywanie świata zewnętrznego, ale poprzez poszukiwanie w sobie.
W tym pędzie życia zagubiliśmy część nas samych. Przehandlowaliśmy szacunek na
konkurencję, życzliwość na korzyści, dawanie na branie. Straciliśmy kontakt z naszym
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sumieniem tym "wewnętrznym Przewodnikiem", który zawsze kierował nas ku wyższym celom i
tam, gdzie współpraca, wsparcie i zrozumienie tworzy głębsze zaufanie, przyjaźń i miłosierdzie.
Przemiana ma miejsce w Sercach CAŁEJ ludzkości, miliony ludzi zaczynają się budzić. Jest to
"rozbudzenie świadomości!" Dzieje się to na całym świecie, w każdym mieście i wiosce, w
Sercu każdego dziecka, kobiety i mężczyzny. Odnajdujemy nową pasję wewnętrzną,
zaczynamy zdawać sobie sprawę, że to kim jesteśmy na prawdę, liczy się. Wszyscy ludzie,
każdy z nas jest ważny i WSZYSCY mamy wkład w całość. To przebudzenie świadomości nie
ma granic. Przenosi ono nas w wyższy wymiar, gdzie mamy kontakt z naszym „Wyższym JA”.
Stajemy się coraz bardziej świadomi bycia tym, że jesteśmy świadomi.
Nowe Fale Światła
Dwie ogromne Fale Światła i Energii przechodzą teraz przez Wszechświat, przez Ziemię i przez
każdego z nas. Te Fale Przemiany współpracują w idealnej synchronizacji, powodując, że
wszystko ewoluuje do wyższych poziomów świadomości.
Pierwsza Fala rozszerza się i zataczając coraz szersze kręgi, rozlewa Światło wiedzy i
mądrości, otwierając coraz szerzej bramy do wyższej świadomości i ewolucji. Ta Fala przesuwa
świadomość ludzkich mas z punktu widzenia trzeciego wymiaru, poprzez czwarty do piątego
wymiaru. Ta Fala tworzy społeczność piątego wymiaru, społeczność wyższej świadomości na
Ziemi, świadomości, która jest zjednoczona z Wszystkim Co Jest.
Ta pierwsza Fala przyspiesza i fascynujące jest to, jaki ma mocny i pozytywny wpływ nas. Ta
Fala przynosi nam wybory i możliwości, które nie były dostępne dla nas wcześniej. Otwiera
również drogę drugiej fali, która odblokuje to, co sprawia, że wciąż tkwimy w trzecim wymiarze.
Druga fala działa zupełnie inaczej niż pierwsza. Jej zadaniem jest stworzenie harmonii. Więc, w
celu osiągnięcia harmonii, wszystko, co nie jest Światłem, co nie jest oparte na dobro-bycie i
równowadze, podlega eliminacji i wyczyszczeniu. Wszystko, co nie jest zgodne i prawe w
naszym życiu, zostaje oddzielone i uwolnione.
Ta druga Fala uwalnia dysfunkcyjne wzorce, na wszystkich płaszczyznach życia. To wszystko,
czemu brakuje prawości, będzie wymienione na nowe wzory energii, Światła, wiedzy i mądrości,
przychodzące z pierwszą Falą. Mówiąc pokrótce: jak jedna Fala Światła oczyszcza zbiornik z
brudów, druga fala napełnia go czymś dobrym.
W efekcie końcowym, te transformacyjne Fale pozwalają nam na odnowienie połączenia ze
Stwórcą, i przypomnienie, po co tu przyszliśmy i co chcemy osiągnąć. Jak fale tsunami i te Fale
przybierają na intensywności. Będziemy świadkami spektakularnych przemian w
nadchodzących miesiącach i latach.
Dlaczego to wszystko dzieje się teraz?
To wszystko dzieje się teraz, ponieważ sami o to poprosiliśmy. A także dzieje się teraz,
ponieważ udało nam się, w sposób najbardziej niesamowity, w realizacji tego, co przyszliśmy
tutaj osiągnąć w tym spektaklu trzeciego wymiaru. A teraz przyszedł czas, aby sobie
przypomnieć, i wrócić do Domu, do Serca Stwórcy naszego, JAM JEST. A więc powinieneś być
szczęśliwy? Tak! Powinieneś być podekscytowany? Tak! Czy jest to proste?Tak! Czy będzie to
łatwe? Nie tak całkiem... ale też nie musi być trudne.
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Bawimy w czasach bardzo ekscytujących. W celu dokonania tej przemiany w sposób jak
najłatwiejszy, będziemy potrzebować nowych umiejętności i narzędzi, które pomogą nam
ujeżdżać te Fale z gracją i łatwością. Będziemy również musieli nauczyć się inaczej
postrzegać nasze otoczenie i wybierać rzeczywistość którą chcemy doświadczyć.
Rozdział 2 ~ ~ ~

Jaki może to mieć wpływ na ciebie
Czas płynie szybciej
Wiele osób nie wie dokładnie, jaki charakter mają te zmiany, które przechodzimy, ale większość
widzi skutki tych zmian. Na przykład, jeśli zapytasz kogokolwiek: "Czy myślisz, że czas płynie
szybciej?" wiele odpowie: "Tak, to jest tak, jakbym właśnie wstał z łóżka rano, i zanim się
zorientuję znów się kładę do spania. Co się podziało z dniem? "
Czas jest związany bardziej z rytmami i cyklami naszych czterech „niższych ciał” niż z zegarem
na ścianie. Te dwie masywne Fale Światła płynące poprzez i wokół nas i przez Ziemię,
zmieniają znajome nam od dawna punkty odniesienia, poprzez które dotychczas definiowaliśmy
świat i siebie.
Pierwsza zmiana, która ma miejsce, zachodzi w polu magnetycznym Ziemi. FALE ŚWIATŁA
zmieniają pole magnetyczne, które otacza Ziemię, powodując jego osłabienie, pogorszenie i
zmiany. W miarę jak zmienia się pole magnetyczne Ziemi, nasze pola magnetyczne, nasze
cykle i rytmy duchowe, mentalne, emocjonalne i fizyczne są również zmieniane. Niektóre cykle
przyspieszają podczas, gdy inne cykle i rytmy spowalniają. Nasza pojęcie czasu zmienia się jak
Fale Światła przechodzą przez każdego z nas, zmieniając nasze rytmy i cykle wewnętrzne.
Mimo, że wewnętrznie odczuwamy, że czas idzie szybciej, w rzeczywistości tracimy czas; czas
nie płynie szybciej, lecz raczej załamuje się w jeden moment Teraźniejszości.
Na przykład, jeśli zajęło Ci pięć minut spacerem od punktu A do punktu B, i robiłeś to
codziennie, twoje ciało fizyczne wyczuwa już jak długo trwa przebycie odległości. Ale teraz, gdy
czas się załamuje, masz coraz mniej czasu na spacer w tej samej odległości, co powoduje
fizyczne poczucie konieczności by iść szybciej, mimo, że zegarek wciąż pokazuje tę samą
ilość czasu jak dawniej. Powodem jest to, że nasz wewnętrzny mechanizm sensoryczny mówi
nam, że czas idzie szybciej, bo trzeba się spieszyć, aby dostać się w to samo miejsce w tym
samym czasie odmierzonym na zegarku.
Jak Fale Światła zmieniają nasze wewnętrzne rytmy, to przenoszą nas coraz bliżej i bliżej w
Chwilę Obecną - Teraźniejszość. Teraźniejszość jest jedynym miejscem w którym naprawdę
żyjemy. A jak nasze wewnętrzne pole magnetyczne słabnie, nasze cykle i rytmy zaczynają się
jednoczyć w pojedynczy strumień świadomości. Nasze biorytmy, bicie serca i pulsowanie
naszego systemu energetycznego jednoczą się w osobliwy rytm dostosowując się do bicia
serca Ziemi. W tym przypadku, wszystkie nasze wspomnienia, myśli, emocje i przekonania,
które nie są dostosowane do wyższej świadomości odpadną. Pierwsza Fala usuwa wiele
naszych wspomnień z przeszłości: wszystkie stare kłótnie, żenujące momenty i bolesne
doświadczenia nieświadomie trzymane w naszej pamięci, które nie mają nic wspólnego z tym,
kim jesteśmy i tym samym nie mają żadnej wartości w Chwili Obecnej. Jednocześnie Druga
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Fala Światła rozszerza zakres naszych możliwości, dając więcej wyborów i okazji
doświadczenia w pełni samego siebie.
Utrata pamięci, zdobywanie własnej prawdy
Czy łapiesz się, że zaczynasz coś mówić i nagle uświadamiasz sobie, że nie możesz znaleźć
słów, aby dokończyć zdanie? Albo, że nie możesz sobie przypomnieć słowa na łyżkę, którą
trzymasz w ręku? Jeśli to się z tobą dzieje, to nie przejmuj się. Nie jesteś jedyną osobą, która
tego doświadcza. I nie, to nie jest choroba Alzheimera. Nie ma to nic wspólnego z płcią,
wiekiem czy kulturą.
Celem tej drugiej Fali Światła jest pozbycie się starych wzorców, przekonań, myśli i emocji,
które nie służą naszemu dobremu samopoczuciu. W okresie dorastania, nie wiedzieliśmy, co
zrobić z wyzwiskami lub zniewagami jakimi nas obrzucano i nauczyliśmy się głęboko chować
wszystkie przykre myśli i emocje, które wówczas przeżywaliśmy. W ten sposób poddaliśmy
swoją godność i prawdę, i wiarę wewnętrzną, i dobre samopoczucie, które nam naturalne się
przynależą, a w zamian, zdecydowaliśmy się uwierzyć opinii innych ludzi.
Gdy zaczynamy się przebudzać i przypominamy sobie, kim jesteśmy, wiele z naszych starych
zakłamań, niekorzystnych wzorców zaczyna zanikać. W tym procesie tracimy wiele z naszych
wspomnień i tracimy nasze punkty odniesienia, na których zbudowaliśmy naszą
trzeciowymiarową rzeczywistość. One znikają, bo w tę podróż do nowego wymiaru, nie możemy
zabrać starych, negatywnych myśli, przekonań i emocji. Druga Fala Światła wymiata te cechy z
naszej świadomości. W miarę jak te, często ukryte punkty odniesienia, wzmacniające nasze
poczucie niedostatku są wymazywane, proste słowa, jak "łyżeczka", mogą czasem się
zamieszać w tym procesie czyszczenia.
Nic nie jest zepsute, po prostu to, czym naprawdę NIE jesteśmy i nigdy nie byliśmy, zaczyna
znikać z naszej rzeczywistości. Jednocześnie pierwsza Fala Światła poszerza naszą
świadomość i zrozumienie tego, kim jesteśmy i kim zawsze byliśmy. Takie zrozumienie, nie
mieści się w analitycznym, racjonalnym umyśle. Jest ono osadzone w naszym szerszym polu
postrzegania, w naszej wyższej świadomości, w naszym wewnętrznym Przewodniku, który
znajduje się w naszych Sercach. Jak zaczynamy przypominać sobie, kim jesteśmy, zaczynamy
uwalniać wszystko to, czym nie jesteśmy. I chociaż uwalnianie takie jest bardzo pożądane,
zmiana naszych przekonań, naszych myśli i koncepcji świata może nie być łatwym
doświadczeniem.
Transformacja, które zachodzi w nas, zmienia nasze myśli i przekonania, i zmienia sposób, w
jaki doświadczamy świat wokół nas. Do tej pory większość z nas mierzyła siebie w odniesieniu
do świata zewnętrznego. Nasze przekonania o tym, jak wyglądamy, co jest dopuszczalne, to co
myślimy i jak działamy, były ukształtowane poza nami i były dyktowane wymogami i modą
świata trzeciego wymiaru.
Nasze myśli tworzą nasze przekonania, nasze przekonania tworzą nasze nawyki i nasze
przyzwyczajenia tworzą nasze życie. Nasze przekonania łączą się z myślami, które analizują
nasze doświadczenia i wyciągają ostateczne wnioski. Jednak wiele naszych myśli i naszych
przekonań, w rzeczywistości, to nie są nasze własne myśli i przekonania - zostały one nam
przekazane przez mamę, tatę, nauczyciela, księdza i przez całą rzeczywistość trzeciego
wymiaru. Nie, mówię, że mama i tata, lub ktoś z naszego otoczenia umyślnie chciał nas
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wprowadzić w błąd. Oni po prostu przekazali nam to, co ich rodzice i rodzice ich rodziców (wraz
z większością reszty społeczeństwa) uznawali za wielkie „prawdy”. Dorastając, wielu z nas
może intuicyjnie czuło, że to, co inni przyjmują jako" prawdę "nie brzmiało dla nas jako ta wielka
"prawda", ale szeroka opinia to potęga. Nie jest łatwo stanąć przed tłumem, lub dowodzić
nowych wierzeń przed starszymi, lub bliskimi. Dlatego, wielu z nas nauczyło się
podporządkowywać i ignorować nasze intuicyjne zmysły i tłumić uczucia. W tym procesie
staliśmy się odrętwiali. Dlatego tak wielu ludzi dzisiaj jest niezadowolonych, ale nie mają pojęcia
dlaczego. To dlatego, że stracili kontakt z własnym systemem wewnętrznego Przewodnika.
Teraz, kiedy zaczynamy się budzić, rozwija się w nas nowe zrozumienie. I jak rozpoczynamy
poszukiwania własnej prawdy, naszej własnej ścieżki rozwoju, wielu z nas zaczyna zdawać
sobie sprawę, że to kim jesteśmy, jest o wiele większe, niż to o czym przekonywał
nas zewnętrzny świat. Patrząc do naszego wnętrza, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że
jesteśmy wielowymiarowymi istotami duchowymi, które mogą zharmonizować się z Wyższą
Prawdą. Będąc w procesie tej transformacji zaczynamy dostrzegać, że to nasza własna prawda
tworzy nasze szczęście i sukces, ma wpływ na zdrowie i jednocześnie prostuje naszą drogę
życia.
W przeszłości tylko nieliczni doświadczyli tej Wyższej Prawdy. Ale teraz ta prawda
przekształciła się w przygodę poszukiwaną przez wielu. Ze względu na was i na wielu innych,
którzy teraz się przebudzają, pojawia się Nowa Świadomość! Świat trzeciego wymiaru, który
został zdefiniowany przez prawdy, struktury i wierzenia ludzi, już nie działa i jest teraz w
procesie demontażu. Przeżywamy wielkie zmiany, następuje przyspieszenie i poszerzenie
świadomości.
Wielkie Przebudzenie!

Rozdział 3 ~ ~ ~

Jaki jest trzeci i czwarty wymiar?
Wielu z nas wie, lub intuicyjnie czuje, że zachodzi teraz jakiś proces restrukturyzacji, albo
przynajmniej, że coś się dzieje, ale większość z nas ma wystarczających informacji, by te
odczucia właściwie określić. Po prostu wykraczamy poza rzeczywistość trzeciego wymiaru,
przechodząc przez czwarty, stajemy na drodze do piątego wymiaru. Ale co to są te inne
wymiary?
Wymiary te, to nie są konkretne miejsca. Są to poziomy świadomości, każdy z własną
charakterystyką i sposobem myślenia, odczuwania i przeżywania. Zrozumienie aspektów,
zasad i struktur trzeciego i czwartego wymiaru da nam możliwość odejścia od zgiełku trzeciego
wymiaru i jego sztywnych struktur na bardziej płynne opcje wyborów dostępnych w ramach
czwartego wymiaru.
Upraszczając, rozważmy trzeci i czwarty wymiar jako pola. Te dwa pola zachodzą na siebie, co
pozwala nam przejść z jednego pola na drugie. I tak, faktycznie mieszkamy w trzecim i
czwartym wymiarze równocześnie od ponad 60 lat. Jedno pole zawiera zgiełk, restrykcje i
przykre przeżycia, podczas gdy to drugie pole daje wybór, urodę, dobrobyt i uznanie.
Doświadczyłeś siebie w obydwu polach. Ale bez jasnej definicji tego, co dzieje się w którym
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polu, trudno jest zrozumieć i opanować się nawet w najlepszych sytuacjach. Znając różnicę
pomiędzy obydwoma polami, osobnik może decydować o swym życiu, dokonując świadomych
wyborów, a nie tylko reagować na życie, które pojawia się na jego progu każdego ranka.
Poznając właściwości każdego pola, możemy lepiej zrozumieć, jak i co możemy wybrać.
Rozdział 4 ~ ~ ~

Struktury Trzeciego Wymiaru
Forma
Po pierwsze, Ziemia, góry, rzeki, lampy, krzesła i kwiaty, które nas otaczają, to nie jest trzeci
wymiar. To tylko aspekty formy. Forma jest wynikiem gęstości. Forma ma kształt, masę, fakturę
i ciężar, które to wartości istnieją tak w trzecim jak i w czwartym wymiarze.
Oto pierwsza użyteczna informacja, na początku trudna do wychwycenia. Forma gości w
naszych myślach i emocjach. Ciężkie, brzydkie myśli są gęste, i chociaż nie jest to postrzegane
jako fizyczna gęstość, przynoszą odpowiednio ciężką reakcję. A, jasne, lekkie, piękne myśli
przyniosą odpowiednio inny wynik.
Na przykład, czy kiedykolwiek zdarzyło sie wam, że po usłyszeniu czyjejś opinii, że zrobiliście
coś źle, lub jesteście winni czegoś, zaraz potem chodzicie z ciężkim odczuciem winy? To
poczucie winy jest właśnie formą myślową. Wasza decyzja, jakiej formie myślowej zdecydujecie
się poświęcić dużo uwagi, wpłynie na stan waszego umysłu, emocji, a nawet zdrowia
fizycznego. Decyduje też o tym jak skuteczna jest wasza realizacja życiowych planów.
Cięższe, emocjonalnie naładowane myśli tkwią w trzecim wymiarze, natomiast jasne, lekkie,
piękne formy myślowe są zamieszkują w czwartym wymiarze.
Trzy aspekty trzeciego wymiaru
Przyjrzyjmy się cechom, które znajdują się w trzecim wymiarze. Pamiętaj, to jest pole, w którym
znajduje się część twojego doświadczenia życiowego.
Aby w pełni zrozumieć to wszystko, o czym tu będziemy mówić, przydatne jest poznanie
kosmicznego Prawa Przyciągania. Teraz powiesz być może „ Ale ja już znam Prawo
Przyciągania!” Jakkolwiek, zaznajomienie się z Prawem Przyciągania, a życie według jego
zasad, to dwie bardzo różne rzeczy..
Prawo Przyciągania mówi: „Jeśli nad czymś będziesz konsekwentnie skupiać swoją uwagę, to
ja, Wszechświat, który cię uwielbia, zapewnię ci to."Prawo Przyciągania jest tak ważne, że jest
podstawą wszystkiego, co kiedykolwiek doświadczamy.
Prawo Przyciągania nie rozumie słów. Nie rozumie "proszę" i "dziękuję" w języku angielskim,
francuskim, ani żadnym innym. Prawo Przyciągania rozumie myśli, ale najbardziej reaguje na
emocjonalne wibracje jakie te myśli przynoszą, świadome i podświadome. Jeśli wierzysz, że
coś jest lub wierzysz, że czegoś nie ma, Prawo Przyciągania odpowiednio na to zareaguje. Jeśli
dodatkowo wzmocnisz swoje myśli i przekonania dawką emocji, Prawo Przyciągania dostarczy
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Ci tego więcej w szybszy i pełniejszy sposób. Otrzymasz to, nad czym koncentrujesz swe myśli,
popierając je ładunkiem emocji. Absolutnie gwarantowane.
Czas w trzecim wymiarze
Większość z nas była uczona i wierzy, że czas jest stały i liniowy - jest przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość, a potem się umiera. Mimo, że to jest ogólnie przyjęte przekonanie,
jest ono błędne. W trzecim wymiarze czas działa w pętli. Składa się z przepływu myśli i
doświadczeń, które uznajemy jako pozytywne lub negatywne. Albo zaakceptujemy te
doświadczenia z nadzieją, że powtórzą się w przyszłości, lub się im opieramy i mamy nadzieję,
że nam się więcej nie przytrafią . Czyli opierając się na wcześniejszych doświadczeniach,
przenosimy je do przyszłości, a następnie wkraczamy w to doświadczenie w chwili
przyszłościowo- obecnej, by poczuć to wszystko na nowo w innej wielkości, kształcie czy
kolorze.
Podam dwa przykłady. Po pierwsze, powiedzmy, że powiedziano mi, że jak zostanę
prawnikiem, lekarzem, nauczycielem lub pielęgniarką, powiedzie mi się i będę szczęśliwy. I
choć może nie mam zbyt dobrych przeczuć, zgadzam się. Następnie biorę tę informację,
umieszczam ją przed oczami, a następnie przenoszę tę wiarę w przyszłość. Wiarę spotyka się
rzadko w chwili obecnej, najczęściej jest przenoszona do przyszłości.
Po drugie, i to chyba ważniejszy przykład, powiedzmy, że kiedyś miałem związek, który był
najlepszym z najlepszych ... aż do czasu, gdy tak nie było. Moja kochanka odeszła, mówiąc mi,
że jestem okropną osobą, nieudacznikiem i nie mam nic do zaoferowania, by stworzyć udany
związek.. Moja godność jest urażona. Czuję się odrzucony, pogrążam się w stan głębokiego
smutku. Chociaż staram się przebrnąć przez to przeżycie, niełatwo mi zapomnieć, nie mogę
zrozumieć, jak mogłem być taką straszną osobą. W końcu podejmuję decyzję, że jestem OK,
przynajmniej na wierzchu, i już nigdy nie chcę nikogo poznać, bo nie chcę znowu tak cierpieć.
Więc wrzeszczę do Wszechświata "Boże, nigdy nie pozwól na tego rodzaju doświadczenia w
moim życiu. Jeśli ktoś taki kiedykolwiek zbliży się do mnie, proszę o ostrzeżenie, bym więcej nie
został zraniony ".
Czy widzicie: wziąłem okres z przeszłości i umieściłem go w mojej przyszłości, a następnie
dodałem dużą dawkę emocjonalnego bólu, strachu i uników by siebie chronić? Prawo
Przyciągania nie rozumie słowa Nie ani Stop. Rozumie tylko to, nad czym skupiamy swoją
uwagę. A ponieważ Wszechświat i Prawo Przyciągania uwielbiają mnie, i pasją Wszechświata
jest spełnienie każdego mojego życzenia, zgadnijcie co znalazłem na moim progu następnego
ranka ... i następnego i następnego i następnego? Z każdym krokiem w następną Chwilę Czasu
Obecnego przeżywam właśnie to, o co prosiłem moją wibracją. Innymi słowy, jeśli wibracje
moich myśli i emocji są negatywne, otrzymam negatywny rezultat, bo na tym skupiona była
moja uwaga. "Otrzymacie dokładnie to, o co prosicie", uśmiecha się Prawo Przyciągania.
Tak więc, czas trzeciego wymiaru nie jest strukturą, a raczej jest programem, który pozwala
nam tworzyć przyszłe doświadczenia, w oparciu o naszą przeszłość. W trzecim wymiarze jest
skrawek Czasu Obecnego, znany jako Reakcyjny Czas Obecny. W tym skraweczku czasu
przeszłość, która wywoływała w nas opór, powoduje, że znajdując się w Chwili Obecnej
przeżywamy to, co przysięgaliśmy nigdy już więcej doświadczyć. Tak właśnie działa czas w
trzecim wymiarze. Tu wybór nie jest wyborem, bo wybór, jako taki nie istnieje w trzecim
wymiarze.
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Wbudowany w strukturę trzeciego wymiaru jest też wspaniały mechanizm, który może uratować
nas w trudnej sytuacji. Bufor - opóźnienie w czasie, daje nam szansę na ponowne rozważenie
konsekwencji naszych działań, reakcji, myśli i uczuć, zanim zareagujemy i stworzymy coś, za co
być może musielibyśmy później przepraszać. Ten bufor pozwala nam zatrzymać chwilę i
rozważyć działanie. Jakkolwiek, obecna Przemiana sprawia, że bufor czasowy zanika. Wiele
osób zauważa, że rzeczy zaczynają się pojawiać szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. W
przyszłości, ten bufor przestanie istnieć. O co pytasz, to dostaniesz ... natychmiast ... dokładnie
w tej formie, w jakiej o tym myślisz.
Dwoistość
Innym ważnym aspektem trzeciego wymiaru jest Dwoistość. Życie w tej dwoistości ma na celu
zapewnienie nam szerokiego wachlarza możliwości aby "poznać siebie." Dwoistość jest
dominującą strukturą percepcji. Przed Upadkiem Świadomości, dawno temu, dwoistość miała
na celu pomóc nam nauczyć się być zrównoważonym jednocześnie doświadczając
przeciwieństwa. Jeśli wszystko byłoby niebieskie, to nie będzie kontrastu. Po wprowadzeniu
czerwonego, niebieski zostaje uwypuklony, bo mamy kontrast. Kontrast został stworzony,
abyśmy mogli doświadczyć wyboru; tak jak ciepło i zimno, małe i duże, jasne i ciemne, itd.
W miarę doświadczania świadomości trzeciego wymiaru, do dwoistości dodaliśmy pojęcia dobra
i zła, dobrze i źle, powinno i nie powinno itp. Kiedy przebywaliśmy w wyższym czwartym
wymiarze lub wyżej, nie było dobra i zła. Nie było osądu. Nie było braku. Nie było się czego bać.
Były tylko proste wybory wynikające z kontrastu, dające nam możliwości doświadczenia samych
siebie, w celu samo-poznania.
Ale z Upadkiem Świadomości przyszedł strach, osąd i separacja. Dowiedzieliśmy się, że są "my
i oni", i nauczyliśmy się opierać "im". Te pojęcia dobra i zła, dobrego i złego, powinien / nie
powinien, stworzyły sztywną, pamiętliwą strukturę, która nie pozwala na elastyczność wyboru.
Ten system wierzeń trzeciego wymiaru spętał nasze myśli i emocje, tworząc wiele skrajnych
poglądów jak "nigdy" i "zawsze", lub sztywnych form myślowych dających niewiele okazji do
zmiany, łatwości wyborów lub dobrego samopoczucia. Ciężkie formy myślowe jak strach i ból
wbudowane zostały w ten sztywny system przekonań. Druga Fala Światła
rozpoczyna neutralizację i wymazywanie tych ciężkich form z naszej pamięci, by przygotować
nas do wejścia w wyższe wymiary.
Umysł Racjonalny
Nasz analityczny, rozumowy proces myślenia jest określany jako Umysł Racjonalny. W
następstwie Upadku Świadomości, straciliśmy dostęp do dużej części naszych zdolności
postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. Jak doświadczyliśmy strachu związanego ze
wspomnieniami z przeszłości i zaczęliśmy mieć obawy o przyszłość, straciliśmy wiele
duchowych zdolności oraz dostęp do ponad 90% operacyjnych funkcji mózgu, tym samym
tworząc umysł racjonalny.
Rozwój racjonalnego umysłu był nam też przydatny w tym trzecio wymiarowym środowisku.
Jego celem stało się chronienie nas i dopasowanie do otaczających warunków. Jednak z
powodu strachu i nadużyć, nasz racjonalny umysł działa bardziej ograniczająco niż dając
więcej możliwości i szans. Ponieważ zaczęliśmy używać więcej umysłu do różnych zadań, do
których nie koniecznie był przeznaczony, nasza świadomość i duchowe możliwości zaniknęły w
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znacznym stopniu. Choć logiczny umysł jest wspaniałym przyrządem do pomiarów,
porównywania i podejmowania decyzji, on wie tylko, to co wie, i stracił dostęp do tego, czego
nie wie. Przez tysiące lat, umysł racjonalny utrzymywał ludzkość mocno skoncentrowaną w
trójwymiarowym świecie. To się teraz zmienia.
Te trzy struktury z trójwymiarowego pola mają decydujące znaczenie w zrozumieniu naszej
rzeczywistości. Trzy struktury energetyczne: Pętla Czasu, Dwoistość i Racjonalny Umysł to
misterne nitki na tkaninie macierzy trzeciego wymiaru. Zapoznając się z podstawowymi
mechanizmami, na których oparty jest trzeci wymiar, robimy pierwszy krok do wyjścia z
trzeciego wymiaru. Możemy też zrekonstruować i przypomnieć sobie znaczną, zapomnianą
część siebie, uwalniając się w ten sposób do wyjścia poza granice trzeciego wymiaru i otwarcia
sobie możliwości w wyższych wymiarach - czwartym i piątym.
Rozdział 5 ~ ~ ~

Pole i Struktury
Czwartego wymiaru
Gdy zaczynamy się przebudzać i uświadamiamy sobie, że jesteśmy świadomi, zaczynamy
również zauważać opcje i wybory, które nie były dla nas dostępne w trzecim wymiarze.
Składniki pola czwartego wymiaru są bardzo proste, jakkolwiek, spędzając tyle czasu w ruchu,
reagując na naszą przeszłość i martwiąc się o przyszłość, bardzo mało czasu spędzamy w
teraźniejszości. Ponieważ związek między przeszłością i przyszłością jest tak silny, trudno nam
się wyciszyć na tyle, by utrzymać uwagę na prostocie życia w chwili obecnej - TERAZ.
W trzecim wymiarze, Prawo Przyciągania reaguje na zgiełk, ruch i emocje, które w nas siedzą, i
daje nam więcej tego samego. Poprzez zrozumienie i życie według trzech aspektów czwartego
wymiaru, przerwiemy wszystkie te, w dużej mierze nieświadome, a emocjonalnie naładowane
reakcje, i zamiast tego będziemy mogli świadomie wybrać to czego pragniemy, tym samym
pozwalając by Prawo Przyciągania spełniło nasze nowe, pozytywne pragnienia.
Czas Obecny - TERAZ
Nauczenie się przebywania w chwili obecnej (doświadczenia siebie w TERAZ) jest jednym z
najważniejszych wyborów jakich możesz dokonać na swej drodze.
W przypadku trzeciego wymiaru, chwila obecna, to reakcyjny moment naładowany wpływami
naszej przeszłości, ale w czwartym wymiarze czas obecny to spokojna chwila TERAZ. Tak
naprawdę istniejemy tylko w TERAZ, ale większość z nas przebywa w TERAZ w bardzo
niewielkim stopniu. Jesteśmy pochłonięci przeżyciami z przeszłości i przewidywanymi
problemami w przyszłości, ale, paradoksalnie, to właśnie ten strach wpływając na nasze myśli i
emocje, zatrzymuje nas w trzecim wymiarze.
W czwartym wymiarze, czas przeszły i przyszły znacznie się zmienia. Przeszłość staje się po
prostu neutralnym doświadczeniem lub wydarzeniem historycznym służącym jako źródło wiedzy
i obserwacji. Wczorajszy ból nie ma wpływu na jutro. Informacje, wiedza i mądrość zdobyta w
przeszłości pomaga nam w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących naszego obecnego i
przyszłego dobro-bytu. Obecność w chwili jest wszystkim. Można planować wydarzenia w
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oparciu o informacje zebrane z przeszłości, ale decyzje są świadomie podejmowane w Chwili
Obecnej. Podczas, gdy przyszłość jest tylko możliwością, która może się wydarzyć, to jednak
wybory są dokonywane w Obecnej Chwili TERAZ.
Wybór
W czwartym wymiarze, reakcja jest zastąpiona wyborem, zapewniając elastyczność i nowe
możliwości działania. Masz możliwość obserwacji i doświadczenia oraz decyzji, bez osądzania
słuszne czy niesłuszne, dobre lub złe, i bez strachu przed karą. Świadomy wybór w czwartym
wymiarze daje możliwość popełnienia błędu, a następnie poprawienia go bez poczucia winy.
Świadomy wybór otwiera szerszy zakres możliwości, co pozwala na dobre samopoczucie,
zadowolenie i harmonię w Sercu. W czwartym wymiarze masz szansę odzyskania prawa
wyboru. Mając lepszą perspektywę, jasność myśli, pewność i świadomość samego siebie,
możemy podejmować lepsze decyzje. W miarę, jak znikają sztywne osądy trzeciego wymiaru:
dobre i złe, dobrze i źle, itp. zaczyna się ponownie obudzić w nas coraz większe poczucie
własnego potencjału. Wybór tworzy możliwości. Szansa pozwala na dobre samopoczucie.
Dobre samopoczucie budzi szczęście i otwartość, i wewnętrzny uśmiech w Sercu. A z otwartym
Sercem, spełnienie celów i wszystkich marzeń jest w zasięgu ręki.
Wyższe Pojęcia
Jak się stajesz świadomym tego, że jesteś świadomym, w tej rzeczywistości czwartego wymiaru
wyższe koncepty życia stają się dostępne, pozwalając ci poruszać się tam z większą łatwością i
zrozumieniem. Jednym z tych wyższych pojęć jest Paradoks. Paradoks, to po prostu, jest coś
co było prawdą chwilę temu, może nie być prawdą TERAZ, w tej chwili, a to, co było fałszywe
chwilę temu, może nie być fałszywe w obecnej chwili.
Ze względu na ból, nieufność i obawy, jakie wszyscy mamy zapisane w naszej nieświadomości,
posiadamy wiele twardych przekonań o świecie wokół nas i o tych, którzy w nim żyją.
Przekonania te są zakorzenione w takich słowach jak : „zawsze” i „nigdy ". „On zawsze będzie
zły”. „Ona się nigdy nie zmieni”, „Nigdy im nie przebaczę”. Gdy pociągniemy ból trzeciego
wymiaru w naszą przyszłość, będziemy reagować w taki sam sposób jak reagowaliśmy
ostatnim razem. Tym samym po raz kolejny powtarzając doświadczenia z przeszłości.
Jak uświadamiamy sobie, że mamy wybór co do otaczającego nas świata, wprowadzenie
pojęcia paradoksu pozwala przeszłości pozostać przeszłością i uwalnia przyszłość, otwierając
ją na nowe możliwości. Paradoks pozwala nam zobaczyć osobę lub sytuację z przeszłości, ale
teraz stanowi to tylko okazję do obserwacji tej osoby, lub sytuacji, pozwalając im, w chwili
obecnej, być tymi kim są teraz, a nie obserwując ich poprzez ograniczający pryzmat
przeszłości.
W miarę jak Paradoks rozluźnia te sztywności przeszłości, tym bardziej pojęcie Zezwolenia
otwiera ci możliwości szerszych doświadczeń. Zezwolenie jest potężną ideą, nie oznacza
słabości ani braku, a raczej pozwala rozeznać sytuację i oferuje wybór w danym momencie, by
stworzyć jak najlepsze warunki do osiągnięcia pożądanego celu.
Jak zaczniesz rozpoznawać te różne narzędzia, umiejętności, pojęcia i możliwości jakie czwarty
wymiar oferuje, twoje życie się zmieni. Możesz zdecydować się wyjść poza dawne reakcje i
ograniczenia. Zaufanie staje się wyborem. Potrzeba doświadczania braku, słabości, strachu i
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zwątpienia zanika, w miarę jak struktury czwartego wymiaru są rozumiane i praktykowane. To,
co uważa się za zwykłe słowa w trzecim wymiarze, teraz stają się pojęciami
z głębokim sensem, a i doświadczenia w czwartym wymiarze są pełniejsze i bardziej płynne.
Słowa takie jak Zadowolony, Pewność, Starszeństwo, Obecność, Zdolny, Łaskawy i Autorytet,
to już nie intelektualne formy myślowe, a raczej ważne wewnętrzne odczucia i uczucia
kierowane naszym Sercem.
Pojęcia te mogą być odczuwane i przeżywane w chwili obecnej. W miarę jak przypominasz
sobie i przejmujesz władanie nad tymi uczuciami i wrażeniami, w twoim Sercu znów uruchamia
się Wewnętrzny Przewodnik. A jak inne wyższe, żywotne koncepty uwidaczniają się w twoim
życiu, następuje przemiana w tym, jak samego siebie odbierasz i jak siebie doświadczasz. Te
słowa to więcej niż koncepty. To są Żywe Słowa. To są konstrukcje energetyczne, który
omówimy w następnym rozdziale. Jak zaczniesz używać i doświadczać tych słów, one się
przeplatają i łączą ze sobą, tworząc piękną materię, tworząc nową, łatwiejszą i jaśniejszą
Obecność. I już nie oddajesz innym swojej mocy. Używając tych wyższych wibracji teraz ty
zaczynasz wybierać i tworzyć życie, którego pragniesz doświadczyć.
Taki jest właśnie naturalny stan naszego bytu. Jednak stawanie się świadomym i posiadanie
dobrze ugruntowanego poczucia własnego ja, wymaga zmiany naszych przyzwyczajeń i
przekonań. Większość z nas, od dzieciństwa była znieważona w różnych doświadczeniach z
trzeciego wymiaru. Nie nauczono nas, ani nie zachęcano, a często nawet nie wolno nam było
podejmować decyzji, w oparciu o własne poczucie pewności, zaufania i pasji. Zamiast tego,
nauczono nas strachu, wątpliwości i nieufności do świata wokół nas. W związku z tym, nigdy nie
doświadczyliśmy siebie w pełni, silnymi i ważnymi, takimi, jakimi przyszliśmy tu być.
Dostrojenie i Równowaga
W rzeczywistości, trzeci wymiar jest swego rodzaju klasą, gdzie bierzemy udział w coraz
większym cyklu ewolucji naszego duchowego wzrostu. Aby grać w tej klasie, musieliśmy
zapomnieć siebie i pozostawić wiele naszej mądrości, wiedzy i wiele z naszych umiejętności w
tyle.
W skrócie, trzeci wymiar to zajęcia z BRAKU RÓWNOWAGI.
Naszym celem lub misją jest odnalezienie i zostanie mistrzem RÓWNOWAGI
Jednakże, ponieważ z definicji trzeci wymiar jest brakiem RÓWNOWAGI, nigdy nie znajdziesz
jej pozostając w trzecim wymiarze tylko poprzez wyjście z trzeciego wymiaru. A drzwi do
przejścia są w czwartym wymiarze.
W czwartym wymiarze jest bardzo niewiele zasad, jest on otwarty, chłonny i pozwalający na
wiele możliwości. Jest to wymiar wyboru i obserwacji, który działa jako elastyczna platforma,
bardzo różna od sztywności trzeciego wymiaru. Czwarty wymiar daje nam okazję do
ponownego wytyczenia nowych punktów odniesienia, przegląd naszych przekonań i uzyskanie
nowego poglądu na to, co jest możliwe. Pozwala to nam "być w świecie trzeciego wymiaru, ale
nie ze świata trzeciego wymiaru."
Czwarty wymiar jest odskocznią do wyższych wymiarów, daje nam okazję, by się windować w
kierunku życia według „wyższych zasad " - życia we wspólnocie, współpracy i współtworzenia.
Już w XVI wieku, William Szekspir napisał: "Cały świat jest sceną, a wszyscy mężczyźni i
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kobiety to jedynie gracze." Szekspir był nie tylko wielkim pisarzem, był bardzo mądrym
człowiekiem, bo życie na tej planecie to rzeczywiście Wielka Gra. I teraz dobiega do końca Akt
3 -.. Akt Końcowy. A my mamy doprowadzić tę Wielką Grę do finału i powrócić do Domu.
Powrót do Domu, to jest właśnie to, o czym jest Przemiana. Przemiana usuwa wszystko to,
czym nie jesteśmy i pomaga nam w odbudowaniu połączeń, abyśmy mogli wreszcie pamiętać o
całości naszego jestestwa.
Nie stanie się to jednak samo, bez żadnego wysiłku z naszej strony. W celu zakończenia tej
wspaniałej gry musimy się złożyć na nowo w całość. W tym miejscu wkracza Mistrzostwo
Alchemii. To tu uczymy się ponownie odtworzyć nasze osobiste pola mocy przy użyciu
przyrządów świętej geometrii.
Rozdział 6 ~ ~ ~

Narzędzia Odbudowy
Odzyskanie Własnego Centrum Sterowania
Zrozumienie tego, kim jesteśmy, wymaga byśmy przebywali w Chwili Obecnej TERAZ. Jest
takie miejsce w centrum naszych głów, który działa jak Centrum Sterowania, miejsce, gdzie
jasne decyzje mogą być podejmowane i podjęte działanie.Jednak dorastając nauczyliśmy się
ufać opinii i wierzyć w przekonania innych, odeszliśmy daleko od środka głowy i oddaliśmy
nasze starszeństwo tym, którzy mówili, że mają lepszy pomysł na życie niż my. Odzyskanie
władzy nad środkiem naszej głowy jest konieczne, jeśli chcemy iść do przodu.
Czyje to myśli i emocje?
Prawdziwy dar uziemienia
Jak już wiemy, wiele myśli, uczuć i emocji przechodzących przez nas każdego dnia, w
większości nawet nie należy do nas. Myśli są elektryczne, a emocje magnetyczne. Ponadto,
przebudowa naszego mechanizmu uziemienia jest nieoceniona w usuwaniu niekorzystnych
myśli i emocji, co pomoże zsynchronizować nasze osobiste wibracje. Istnieją dwa składniki
uziemienia. Jeden to linia elektryczna, biegnąca od pierwszej czakry do środka Ziemi, która
uziemia wszystkie niezsynchronizowane elektryczne myśli. Drugi, składa się ze zwoju energii,
która owija się wokół tej linii elektrycznego uziemienia i biegnie do środka Ziemi. Jego celem
jest pozbycie się wszystkich emocji, które nie należą do nas.
Święta Geometria
Odbudowa Pola Osobistej Mocy w Ośmiościanie
Gdy już się uziemiliśmy, kolejnym krokiem jest odbudowa geometrycznego pola zamknięcia.
Aura - pole osobistej energii, było pierwotnie zamknięte w formy geometryczne. Pierwszy i
najmniej złożony kształt geometryczny konieczny do ponownej odbudowy jest znany jako
Ośmiościan. Ten kształt geometryczny ma wygląd diamentu, składa się z czworobocznej
piramidy, skierowanej ku górze która stoi na czworobocznej piramidzie skierowanej w dół.
Ośmiościan pełni funkcję anteny dostosowującej nas do naszych własnych wyższych
częstotliwości świadomości. Poprzez odbudowanie tego geometrycznego kształtu, zaczynamy
www.MasteringAlchemy.com
© Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 14 -

tworzyć struktury niezbędne do odbudowania Pola Mocy Osobistej. Odbywa się to poprzez
utworzenie kolumny Światła, które przemieszcza się z punktu poniżej nas w górę przez rdzeń
naszego ciała, otaczając czakry i przechodzi do punktu nad głową. (Patrz wykres poniżej).
Jak ten strumień światła przechodzi w górę, przyspiesza wokół Ośmiościanu a następnie wraca
z powrotem do dolnej części kolumny, aby przyspieszyć ponownie do góry. Ten przyspieszony
przepływ światła tworzy ustabilizowaną platformę świadomości, która otwiera nowe możliwości
do poznania siebie jako istotę wyższych wymiarów bytu.

Budowę Ośmiościanu, kolumnę światła i pola kuliste można oglądać jako animację na stronie głównej
www.MasteringAlchemy.com

Rozdział 7 ~ ~ ~
Dokąd to prowadzi
W tej świadomości, po raz kolejny jesteśmy w stanie odzyskać Równowagę w naszym męskim i
żeńskim polu energetycznym. Rozpoczyna się to rozszerzoną komunikacją świadomości z Gają
- Matką Ziemią, świadomością Ziemi i Siecią Światła wokół Ziemi, znaną jako Sieć Wstąpienia.
Gdy Ziemska energia płynie przez kolumnę centralną w naszym ciele, powstaje kula Światła
umożliwiająca ponowne połączenie z wyższych wymiarów kobiecej natury Matki-Boga. Pozwala
to na ponowne połączenie się z wszystkimi aspektami Boskiej Kobiecości, które utraciliśmy w
momencie Upadku Świadomości.
Poprzez połączenie z Siecią Wstąpienia, Męska Natura Ojca-Boga przechodzi w dół przez
kolumnę centralną naszego ciała, a następnie wypływa na zewnątrz i opływa nas wokół,
tworząc idealną kulę męskiej symetrii, która otacza nasze ciało, udostępniając
nam integrację zrównoważonej męskiej energii.
Wejście do Wyższej Jaźni
Z tego poziomu świadomości, możemy przyspieszyć otaczające nas pola światła do prędkości
bliskiej prędkości światła. Nie jest to trudne do zrobienia. Będąc w tej wyższej, szybszej
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częstotliwości, uzyskujemy dostęp do zsynchronizowanego Światła, znanego jako Wyższa
Jaźń. Wyższa Jaźń jest ogromna. Chociaż wejście do Wyższej Jaźni nie jest trudne,
opanowanie Wyższej Jaźni polega na nieskończonym jej rozwijaniu.
Wyższy umysł jest spokojny. Jest tam oderwanie od świata zewnętrznego, jest koncentracja,
jasność, ciekawość, nie ma pytań. To poprzez Wyższą Jaźń rozpoczyna się świadomy kontakt z
Duchem i dostęp do Serca staje się możliwy w sposób, który jest całkowicie nieosiągalny będąc
w zgiełku trzeciego wymiaru. To właśnie stąd mamy dostęp do Najświętszego Serca, Wyższego
Serca, Sanktuarium Różowego Diamentu, znanych na Wyższych poziomach świadomości.
Sanktuarium Różowego Diamentu
Wchodząc do Najświętszego Serca, Sanktuarium Różowego Diamentu, zrób to z głębokim
szacunkiem. Przy wejściu do Najświętszego Serca otwarta jest święta Pieczęć. Znak ten może
być otwarty tylko poprzez bycie Miłością, którą jesteś. Bycie Miłością ułatwia wejście do Izby w
Sali Kryształów, gdzie wiele jest przechowywane, uśpione i czeka na reaktywację. Stąd, w
końcu, jesteś w stanie wejść do Najświętszego Serca, w środku którego znajduje się wspaniałe,
promienne, Skrystalizowane Różowe Światło.
Podczas pobytu w Sanktuarium Różowego Diamentu nastąpi szereg aktywacji; pierwszą i
najważniejszą z nich jest zaproszenie Ducha z powrotem do Serca, aby ponownie stać się
Jednością z Duchem.
Rozdział 8 ~ ~ ~

Piąty Wymiar
Objawienie możliwości duchowych
Po wejściu w świadomość piątego wymiaru doświadczysz pełnej reintegracji z Wyższym Ja i
połączysz się ze swym Duchem. To ponowne połączenie z wyższymi aspektami pozwala na
poznanie siebie, po raz kolejny, na poziomie Ducha. Możesz zacząć myśleć Sercem i działać z
mądrości Duszy. Twoje wrodzone, intuicyjne zdolności duchowe teraz znów są w pełni
dostępne. Należą do nich jasnowidzenie, telepatia, intuicja i wiele innych. Stajesz się teraz w
pełni świadoma, korzystając z wiedzy i informacji dostępnych w wyższym wielowymiarowym
aspekcie tego, czym zawsze byłaś. Nie ma żadnego podziału.
Wyższe wymiary działają w polach świadomości niedostępnych dla racjonalnego umysłu
trzeciego, a nawet czwartego wymiaru. Zasady, struktury i środki tworzenia w tych wyższych
sferach wiedzy są znane jak Alchemia, która jest naturalnym sposobem na życie w wyższych
wymiarach. Alchemia jest określona przez Archaniołów jako "umiejętność zmiany częstotliwości
myśli, wprowadzenia zmian harmonicznych w materii, z dodaniem elementu Miłości by stworzyć
pożądany efekt."
Opanowanie Alchemii zaczyna się ciekawością, dociekliwością i wprowadzaniem w życie,
nauką o tym jak wykorzystać dźwięk, kolor i geometrię by uzyskać kształt i formę.
Elektromagnetyzm, magnetyzm, wzory Światła, uczucie piękna i wyższych aspektów Miłości,
wszystko to łączy się w całość, formując zawiłości wszechświatów i prostotę kropli rannej rosy
na lilii. Alchemia jest podstawą piątego wymiaru.
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Jest wiele zmian w piątym wymiarze; świadomość się poszerza i staje się bardziej dynamiczna,
bardziej niż cokolwiek można sobie wyobrazić w trzecim wymiarze. Fizyczna gęstość zanika,
forma staje się bardzo płynna i struktura ciała fizycznego zamienia się w światło. Większość
naszego DNA jest ponownie włączona i części mózgu, które były uśpione przez tak długi czas,
ożywają ponownie.
Piąty wymiar wibruje na bardzo wysokim, błyskotliwym i szybkim zakresie częstotliwości
Światła, Miłości i ogromnego piękna. Ciężkie, gęste myśli i emocjonalne wibracje takie jak
gniew, osąd i strach nie mogą się utrzymać w rzeczywistości piątego wymiaru. W częstotliwości
Światła piątego wymiaru nie ma żadnych ograniczeń, wszystkie możliwości są dostępne dla
stwarzania.
Czas w piątym wymiarze
Czas istnieje znów w piątym wymiarze, ale w konfiguracji zupełnie innej niż wcześniej
doświadczany. Gdy Czas Obecny czwartego wymiaru jest zrozumiany, czas zamienia się na
Czas Symultaniczny - Jednoczesny. W Jednoczesnym czasie wszystko istnieje w tym samym
miejscu i w tym samym momencie. W piątym wymiarze nie ma przeszłego lub przyszłego
życia, nie ma równoległego lub zastępczego życia; wszystko, czym kiedykolwiek byłaś i
kiedykolwiek będziesz jest dostępne są w tym samym momencie w tym wymiarze
świadomości.
Nieskończoność wyborów
Jako obywatel piątego wymiaru przypomnisz sobie, jak opanować każdą myśl, każde słowo,
każde działanie i każdą chwilę. Jako w pełni świadoma istota Światła, będziesz miała wiele
możliwości, aby rozwinąć i kontynuować swoją podróż jako niepowtarzalna, nieśmiertelna iskra
Stwórcy, którą jesteś. Istnieje nieskończenie wiele możliwości i nieskończone są możliwości
wyboru doświadczeń na naszej drodze.
Na przykład, jednym z wyborów jest ciągłe przeżywanie siebie jako niepowtarzalny,
jednostkowy aspekt Stwórcy, w pełni siebie świadomy. Mógłbyś wybrać, by doświadczyć tego,
jako Wstąpiony Mistrz w innej galaktyce lub innym wszechświecie. Albo, czy kiedykolwiek
rozważaliście możliwość przekształcenia się w świadomość planety lub gwiazdy? Można
również wybrać kontynuację w ramach siódmego, ósmego i dziewiątego wymiaru, stając się
elementem zbiorowej świadomości grupy, wiedząc o wszystkim co znajduje się tej wyjątkowej
świadomości zbiorowej i doświadczając tę Jedność.
Trzecią możliwością jest, aby ponownie powrócić do Jedności Wszystkiego JAM JEST; powrót
do Serca Stwórcy i przeżywanie siebie jako Stwórca doświadczający siebie. Są to decyzje,
które są dostępne dla Ciebie; jeden wybór nie jest lepszy od pozostałych, po prostu wszystkie
istnieją w bezkresnych polach nieskończonych możliwości i bytu.
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Rozdział 9 ~ ~ ~

Jak Radować się Drogą
Jeśli czytasz tę książkę to znaczy, że twa podróż okazała się niezwykle skuteczną. Nadszedł
czas, aby powrócić do Domu.
Celem tej zachodzącej Wielkiej Przemiany jest ułatwienie i pomoc i dostarczenie wszelkich
możliwości, które pozwolą na uwolnienie tego, czym nie jesteśmy, jak również pozwalają
przygarnąć, to czym zawsze byliśmy, aleśmy zapomnieli. Pierwszym i najważniejszym wyborem
jest uświadomienie sobie faktu, że masz wybór.
Oznacza to wybór bycia świadomym tego, że jest się świadomym; wybór bycia istotą z
wyższych wymiarów, kim to naprawdę jesteśmy; oznacza to, że obserwujemy bez ulegania
wpływom ani nie reagujemy na ruch i zgiełk otoczenia, pozwalając innym na działanie, ale bez
identyfikowania się z ich decyzjami, szukając drogi wyższego wyboru w każdej sytuacji. To
właśnie są wybory w czwartym wymiarze. Podczas, gdy podtrzymywanie kłótni lub nacisku,
szukanie winy i winnych, identyfikowanie się z myślami i uczuciami innych, rozgoryczenie
sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy i narzekanie na to w kółko; wszystko to, to są wybory
rzeczywistości trzeciego wymiaru. Co wybierzesz?
Kroczenie Wyższą Drogą
Jeśli wybierzesz iść tą wyższą ścieżką, zaczniesz dostrzegać (jeśli na to zezwolisz), że
zaczynasz myśleć coraz częściej z Serca, a działasz przez mądrość swojej Wyższej Jaźni,
tworząc jak najkorzystniejsze wybory.
Jeśli wybierzesz by podążać za głosem Serca, okaże się, że istnieje wiele narzędzi,
umiejętności i zdolności, które mogą być ci udostępniane, w celu przyspieszenia przebudzenia
tewej świadomości. Będąc w zgodnym rytmie z Alchemią Serca i kierowany przez wyższe
aspekty samego siebie, możesz zrekonstruaować platformę stabilności i łaski. Z tych wyższych
wibracji bytu wiele informacji staje się teraz łatwo dostępne..
Gdy zdecydujesz zostać Mistrzem Alchemii, zaczynasz integrować słowa wyższych idei, ucząc
się w pełni zrozumieć słowa takie jak Szczęście, Pewność, Starszeństwo, Obecność, Zdolny,
Łaskawy i Dowódca. To nie są tylko słowa do wypowiedzenia, ale raczej są to słowa, które się
doświadcza, przeżywa. Są to Żywe Pola Energii świadomości, które mają być zintegrowane i
zademonstrowane.
Wyższe Promienie Stworzenia
Z tej platformy łaski można zacząć korzystać z Wyższych Promieni Stworzenia, które tworzą
bloki energetyczne wykorzystywane przez wszystkie aspekty Stwórcy do tworzenia
"Wszystkiego, CO JEST". Dwanaście promieni Stworzenia, to częstotliwości, prądy, dźwięki,
kolory i geometria, które tworzą i organizują każdą najmniejszą cząsteczkę, podstawową
cegiełkę Uniwersalnej Miłości. Poprzez naukę i stosowanie Promieni Stworzenia nauczysz się,
jak wyczyścić niezharmonizowane wzorce, których często jesteśmy nieświadomi, a które
magnetycznie utrzymują nas w trzecim wymiarze i nie tylko.
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Czas Jednoczesny
Jak nauczysz się utrzymywać uwagę w czwartym, piątym i szóstym wymiarze, możesz zacząć
korzystać z wiedzy, która jest ulokowana w wyższych poziomach świadomości. Zaczynasz
doświadczać Czasu Jednoczesnego, który umożliwia dostęp do wszystkich doświadczeń z
życia przeszłego i zawiera całą mądrość przyszłego życia.
Mając tę rozszerzoną wiedzę i mądrość, można teraz zmienić geometrię Ośmiościanu na
bardziej zaawansowany pojazd światła znany jako Gwiezdny Czworościan. Ta geometria
pozwala na większy zakres informacji i możliwość partycypacji w wyższych wymiarach.
A to dopiero początek.
Rozdział 10 ~ ~ ~

Mistrzostwo w Alchemii
Tak rozszerzona wiedza otwiera komunikację i wskazówki z wielu poziomów świadomości, w
tym anielskich, zwierzęcych i żywiołów. Twoja wyobraźnia zostanie otwarta i będziesz
doświadczać i widzieć rzeczy, które wcześniej uznałbyś za niemożliwe, i będziesz dostrzegać
możliwości, których nigdy byś nie mogła wcześniej sobie wyobrazić.
Będziesz mieć dostęp do wielu niesamowitych, pięknych ogrodów i świątyń w wyższych
wymiarach. W tych ogrodach drzewa śpiewają, tworząc symfonię piękna i dobrego
samopoczucia, a ich melodie wypełniają powietrze wibracyjną energią, nie tylko kolory liści
zmieniają się w każdym momencie ale wypuszczają nowe zapachy, jakie nigdy wcześniej nie
wystąpiły w trój-wymiarowej rzeczywistości. Gdy przekraczasz pasemka Jednoczesnego Czasu,
dostęp do Świątyni Uzdrawiania i Zmartwychwstania jest natychmiast otwarty i jesteś
zaproszony do Świątyni Mądrości, Oczyszczania i Fioletowego Przenikającego Płomienia.
Zaczniesz też tworzyć nowe ścieżki w stanie snu, poprzez niższe światy astralne do wyższych
sfer eterycznych, tak że po powrocie do stanu jawy, zaczynasz pamiętać, gdzie podróżowałaś i
z kim się bawiłaś, gdy twoje ciało spało.
Są to tylko niektóre z możliwości, jakie czekają na nas w piątym wymiarze.
Rozdział 11 ~ ~ ~

Odsłonięcie Eksperymentu
Jest to wielka przygoda, przygoda, która nigdy nie była uważana za możliwą. Co i jak tworzymy,
jest obserwowane z każdego zakątka wszystkich wszechświatów. Jest zdumienie, podziw i
wielka radość w Sercach obserwatorów, gdy oglądają rozwój Wielkiego Finału. Nie tylko się
wyzwalamy z trzeciego wymiaru, ale też tworzymy nowy dom - nowe "Niebo na Ziemi" w
wyższych wymiarach.
I chociaż już to brzmi spektakularnie, to jest jeszcze więcej ...
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Jest teraz szansa, której nikt nigdy wcześniej nie mógł sobie wyobrazić, żeby to było możliwe.
Podczas współtworzenia z Archaniołami i Wielkimi Istotami Światła otwarła się szansa,
by rozwinąć nową ścieżkę, która jest tworzona poprzez Serca najbardziej oddanych ludzi; tych,
którzy dwigają to marzenie sprowadzenia Nieba na Ziemię. Droga ta jest eksperymentem.
Jak trzeci wymiar jest rozwiązywany, cała ludzkość osiąga postęp na drodze powrotu do
"Domu", pozostawiając za sobą trzeci wymiar, który wkrótce stanie się praktycznie
zapomnianym cieniem. Znaczna część masowej świadomości, która jest zaplątana w strach i
brak wiary podąży drogą z wieloma przerwami, potrzebnymi by uleczyć, przypomnieć i rozwijać
się. Gdy nowy sposób życia jest opanowany i Alchemia wyższych wymiarów zrozumiana,
również i oni znajdą sie w pięknie wyższych wymiarów. Ale ci z Was, którzy czytają tę książkę,
wy macie możliwość dokonania innego wyboru.
Archaniołowie wierzą, że istnieje teraz możliwość dostarczenia zestawu narzędzi, wyborów i
doświadczeń tym, którzy o to poproszą. Ci wybrani, będą mieć wyjątkową okazję. Droga do
tego eksperymentu została stworzona i podążenie nią umożliwi ludzkości ominąć wiele małych
kroków, których doświadczać będzie masowa świadomość. Podążenie tą drogą znacznie
przyspieszy podróż każdego, kto zdecyduje się na ten krok, ale też i przyspieszy wędrówkę
całej ludzkości.

Odkrywanie Prawdziwej Natury "Eksperymentu"
Celem tej książeczki jest wprowadzenie na tę nową drogę i ukazanie wam prawdziwej natury
eksperymentu ...
TY jesteś tym eksperymentem.
TY jesteś proszony, aby się obudzić i iść tą przyspieszoną ścieżką, z nadzieją, że jak znów
staniesz się w pełni świadomą Istotą Jasnego Światła, którą jesteś, inni zobaczą Twe Światło, i
podążą za Tobą do Serca Stwórcy.
Spodziewano się w 2000 roku, że mała grupa ludzi może zsynchronizować drgania Światła tak
olśniewającego, że stworzą się skrystalizowane wrota (do przejścia w wyższe wymiary).
Dochodząc do 2012 widzimy, że płomyk stał się wielkim płomieniem Światła, które teraz jest
dźwigana przez tych z Was, którzy wierzą, którzy pamiętają i którzy zaczynają rozumieć, że
jesteśmy nie tylko niemali, jak wcześniej błędnie myślano, ale jesteście WIĘKSI, WAŻNIEJSI I

BARDZIEJ ISTOTNI, niż kiedykolwiek mogliście sobie wyobrazić.

I - co najważniejsze – każdy z Was jest znaczący, liczy się. Jesteście Światłem, które świeci
jasno, by wszyscy wokół mogli widzieć. A jak przebudzacie się i ponownie dostrajacie, i
łączycie, i od-twarzacie siebie, wasze wibracje zaczynają budzić resztę świata.
Dziś ten eksperyment się rozwija ... i TY się budzisz. Bądź zadowolony z siebie ... Czas dla
wszystkich, na powrót do domu.
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Epilog
Ludzie często pytają, skąd wiem, to co wiem i jak otrzymuję informacje, narzędzia i techniki,
które uczę. Odpowiedź może Was zaskoczyć.
Odkąd byłem dzieckiem, mogłem w pełni przypomnieć sobie, co się dzieje, kiedy śpimy. Każdej
nocy, kiedy idę spać, przechodzę przez strefę astralną i przeżywam, bardzo świadomie, wyższe
sfery eteryczne, które są najpiękniejszym miejscem. W tych regionach mogę świadomie bawić
z aniołami, archaniołami i duchowymi Istotami Światła. Teraz podniecenie związane z
przemiana świadomości, która ma obecnie miejsce na Ziemi, jest centralnym punktem prawie
wszystkiego, co dzieje się w wyższych sferach.
Najczęściej rano budzę się z pełną i całkowitą pamięcią tego, co miało miejsce w nocy, gdzie
byłem i z kim przebywałem. Jest to prawdziwe błogosławieństwo, że mogę usiąść przy stole z
tymi Wspaniałymi Istotami Światła i doświadczać wspaniałej aranżacji wydarzeń. Co ważniejsze
jednak, chciałbym również, abyście wiedzieli, że i WY co noc siedzicie przy jednym stole, nie
jako gość, ale jak równy z równym, bo wszyscy tam jesteśmy przez te godziny snu, tyle, że Wy
nie pamiętacie.
Chciałbym także wyjaśnić, że bez względu na to, czy po dopiero odkrywasz tę nową przygodę,
czy już jakiś czas grasz w sprowadzanie „Nieba na Ziemię", w przeciwieństwie do tego, co nas
uczono : jesteś bardzo ważną osobą. Zawsze byłeś bardzo znaczący, a teraz nadszedł czas,
byś ponowne wiedział kim jesteś.
Nadszedł czas, by zharmonizować się ponownie, aby odbudować wyższe połączenia, by się
odtworzyć abyś i Ty mógł przypomnieć sobie to wszystko, co niegdyś wiedziałeś ale
zapomniałeś.
Nadszedł czas, abyś pamiętała Twój cel i pomogła wszystkim, którzy podążają za Tobą - tych,
którzy się budzą, jak również tych, którzy jeszcze się mają obudzić i przypomnieć sobie swoje
przeznaczenie.
Na specjalnie życzenie Archaniołów i Wielkich Istot Światła, te narzędzia do przypomnienia
sobie kim jesteś, powinny być wiadome i dostępne dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w
tym eksperymencie.
Od kiedy zostałem poproszony o pomoc w tym współtwórczym procesie, to jest moje
pragnienie, moja pasja i mój przywilej, aby zapewnić Wam jak najwięcej informacji. Dlatego na
naszej stronie internetowej znajdziecie liczne wykłady, artykuły, narzędzia i umiejętności, a
także archiwum audio i wideo klipów oferowanych za darmo, byście mogli się rozwijać, lepiej
rozumieć i mieć dobre samopoczucie.
Jeśli jesteś gotowy, aby pójść jeszcze dalej, wszystkie narzędzia, umiejętności i pomysły
zarysowane w tej książce, są dostępne jako Poziom 1 – Tworzenie Pola Mocy Osobistej weekendowy wykład, który jest uczony zarówno osobiście jak i w formacie DVD. Po tym
następuje roczny program Poziom 2 - Mistrzostwo Alchemii.
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Uwaga: Udział w Poziomie 1 na żywo, lub obejrzenie filmu z w tym weekendowym wykładem, jest warunkiem
wstąpienia na poziom 2 program,który trwa przez cały rok. Te całoroczne seminaria są przedstawiane w serii ponad
26 tele-wykładów i seminariów.

Jim Self jest często przedstawiany jako nauczyciel nauczycieli i uzdrowiciel
uzdrowicieli. Prowadzi seminaria i naucza uzdrawianie, jasnowidzenie i kursy zarządzania
osobistą energią w Ameryce Północnej od 1980 roku. Jim był przedstawiany w telewizji, radiu
oraz w publikacjach międzynarodowych.
Od dzieciństwa, zachowywał świadomości i zdolność pamiętania jego doświadczeń w stanie
uśpienia. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, świadomość ta rozrosła się na relacje z
Archaniołami, Wstąpionych Mistrzów i Nauczycieli Światła. Narzędzia i informacje
przedstawione w programie Mistrzostwo Alchemii pochodzą ze
współtworzenia w tych relacjach.
Jim stąpa w dwóch światach. W wieku lat dwudziestu sześciu, został
wybrany do pierwszej, z dwóch, kadencji Rady Miejskiej w San Jose, CA,
a później stał się wiceburmistrzem. Przed wypełnieniem jego drugiej
kadencji, został poproszony przez prezydenta Jimmy Cartera na stanowisko doradcy i
Dyrektora Rządowego Departamentu Energii. Jako przedsiębiorca, zbudował i sprzedał dwie
korporacje i jest założycielem i przewodniczącym rady swojej trzeciej firmy.
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