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Wielowymiary
Poniżej drukujemy fragment książki BARBARY RAVENSDALE
pt. Terapia wielowymiarowa, która na przełomie stycznia i lutego br.
ukaże się nakładem Wydawnictwa Biały Wiatr.
Nie sàdziłam, ˝e przyjdzie mi napisaç ksià˝k´ o zaÊwiatach, poniewa˝ nigdy nie byłam osobà szczególnie zainteresowanà ani rozwojem duchowym, ani ezoterykà. Wr´cz Êmieszyły mnie natchnione osoby rozprawiajàce o duszy, za niegroênych „pomyleƒców” uwa˝ałam tych, którzy twierdzili, ˝e potrafià rozmawiaç
z Aniołami. Omijałam ich szerokim łukiem, bo wydawało mi si´ to mocno afektowane.
Za to zawsze bardzo ceniłam klasyczny rozwój osobisty. Gruntowna psychoterapia, jakà przeszłam po
rozwodzie, opatrzyła moje p´kni´te serce, podêwign´ła z dymiàcych postmał˝eƒskich zgliszczy i uratowała
˝ycie. Raz w tygodniu przez trzy lata sumiennie odwiedzałam swojà terapeutk´ i uwa˝am, ˝e odwaliła kawał
dobrej roboty, skoro pewnego dnia przestałam obwiniaç eksm´˝a, rodzin´, krewnych oraz mirabelk´ za
oknem za wszystkie ˝yciowe niepowodzenia i potrafiłam sama sobie wytknàç kilka nieÊwiadomych bł´dów.
To nie były przyjemne trzy lata.
Start w prawdziwà dorosłoÊç, kiedy trzeba wziàç odpowiedzialnoÊç za wszystko, co si´ przydarza, dostrzec swój wkład w ka˝dà trudnà histori´, nie jest mo˝e słodki, ale dalsza cz´Êç drogi napawa optymizmem.
Ten, kto bierze za siebie odpowiedzialnoÊç, automatycznie przestaje byç ofiarà, a nic tak nie dodaje skrzydeł, jak opuszczenie naro˝nika pokrzywdzonej przez los.
Terapia podarowała mi wi´kszà ÊwiadomoÊç SIEBIE. Przestałam szukaç winy w innych i doszłam do wniosku, ˝e choç nie wszystko układa si´ w ˝yciu tak, jakbym tego pragn´ła, nie pozostaje mi nic innego, jak graç
tymi kartami, które obecnie mam w r´ku.
Rozwód i terapia były poczàtkiem NOWEJ MNIE. Bardziej Êwiadomej rodzinnych uwikłaƒ, bardziej czujnej na to, co naprawd´ lubi´, a co nie jest moje. Rok za rokiem, z wielkim mozołem, coraz bardziej zbli˝ałam si´ do samej siebie. „Sklejałam” si´ ze sobà, nabierałam odwagi, podejmowałam wyzwania. ˚yłam, pracowałam, zarabiałam pieniàdze, wychowywałam dzieci. Tu˝ po czterdziestce zacz´łam realizowaç szalony
pomysł budowy oÊrodka warsztatowego pod Kazimierzem Dolnym nad Wisłà. Praca przy tworzeniu Siódmego Lasu była i radoÊcià, i wielkim wyzwaniem, bo nie ma bardziej wymagajàcego nauczyciela ni˝ materia i fizycznoÊç.
Ale udało si´. Siódmy Las powstał, zaczàł działaç i miał na pewno du˝y udział w sprowadzeniu daru,
o którym pisz´ w swojej ksià˝ce.
Nie wiem, CO dokładnie sprowokowało to, ˝e pewnego dnia przydarzył mi si´ zadziwiajàcy mistyczny
incydent. Nie ma dnia, ˝ebym o tym nie myÊlała. Jednak staram si´ nie zatrzymywaç przy tym zbyt długo,
bo wa˝niejszà kwestià od „dlaczego?” wydaje si´ pytanie, „co mog´ dalej z tym zrobiç?”...
Min´ły trzy lata od otrzymania daru z nieba, zanim byłam gotowa usiàÊç przy komputerze i bez strachu
i wàtpliwoÊci zaczàç formułowaç zdania o Wielowymiarach. Mówiç o wszystkim bez obawy, co powiedzà
ludzie, jak zareagujà znajomi, co pomyÊli znajomy jezuita, kole˝anki z klasy albo sàsiadka spod dziewiàtki.
Po trzech latach byłam gotowa.

Ta ksià˝ka zabierze ci´ w zaÊwiaty. Prawdziwe, najprawdziwsze, WY˚SZE WYMIARY NASZEJ ÂWIADOMOÂCI, które zdarza si´ przelotnie wizytowaç osobom pozostajàcym w komie, i do których trafiamy bardziej permanentnie kiedy, hmm..., koƒczy si´ nasz czas na planecie Ziemia.
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Okazuje si´, ˝e w zaÊwiaty mo˝na zajrzeç bez dramatycznych wydarzeƒ z pogranicza Êmierci, bez magicznych grzybków czy bez ziół z turbodoładowaniem. Na trzeêwo, w fotelu i bez wspomagaczy.
Wieczysta ÊwiadomoÊç, o której mówià osoby powracajàce z „drugiej strony”, to nieodłàczny element
naszego wyposa˝enia. Niebiaƒski potencjał, którym cały czas dysponujemy, choç najcz´Êciej nie potrafimy
z niego właÊciwie korzystaç. Zupełnie tak, jakbyÊmy byli właÊcicielami ogromnej, wielopi´trowej rezydencji z basenem, pergolà i wolierà dla pawi, a z przyzwyczajenia siedzieli w małym saloniku na parterze i nigdy nie „wyÊciubiali” nosa ani na pi´tra, ani do ogrodu.
Przez spontaniczny incydent, o którym dokładniej opowiem w nast´pnym rozdziale, okazało si´, ˝e potrafi´ wprowadzaç ludzi w Wielowymiary. Troch´ trwało, zanim zrozumiałam, dokàd idziemy i co właÊciwie zwiedzamy. Kolejne miesiàce uzupełniały informacje na temat struktury wy˝szych wymiarów, przejÊç
mi´dzy nimi, ale przede wszystkim zaczàł si´ wyłaniaç ich potencjał: technologie medyczne dla regeneracji organizmu, terapie neutralizujàce przykre wspomnienia, no i niesamowity program rozwoju ÊwiadomoÊci. Wspaniałe spa dla duszy i ciała. Czułam si´ zupełnie tak, jakbym odkryła kopalnie Króla Salomona.
JednoczeÊnie trudno było to wszystko pomieÊciç w głowie. (...)
Z drugiej strony, jak to mo˝liwe, ˝e w´druj´ z ludêmi po przestrzeniach, o których milczy moja kultura,
i w które ja sama w zwiàzku z tym… nie wierz´? To w koƒcu istniejà, czy ich nie ma? A jeÊli sà, to dlaczego nie mówià o tym w szkole? (...)
Jedna cz´Êç mnie pozostawała w permanentnym zadziwieniu, ale druga sumienne pracowała.
Z setek raportów, które zebrałam, wyłonił si´ „przekrój pionowy” wy˝szych wymiarów, panujàce tam
zwyczaje, reguły gry po prostu uporzàdkowany Êwiat. Dawniej słowo „zaÊwiaty” kojarzyło mi si´ z szaroÊcià,
paj´czynami i lekkim zapaszkiem st´chlizny.
W praktyce okazało si´, ˝e tylko jeden z zaÊwiatów, ten najni˝szy i najbli˝szy naszemu fizycznemu realowi jest rzeczywiÊcie doÊç ponury. Wszystkie inne zapierajà dech w piersiach! (...)
Poniewa˝ wertykalny porzàdek wy˝szych wymiarów przypomina troch´ tort urodzinowy – jedna
warstwa na drugiej, a razem tworzà spójne, pyszne danie – zacz´łam w myÊlach nazywaç cały ten system jednym słowem: WIELOWYMIARY.
Same wielowymiarowe podró˝e były oczywiÊcie elektryzujàce, ale najbardziej niezwykłe okazały si´
efekty tych wypraw – zmiany, jakie nast´powały w codziennym ˝yciu podró˝ujàcych. Niektórym regenerowały si´ narzàdy, siwe włosy wracały do pierwotnego koloru, cofały si´ dolegliwoÊci i schorzenia, zupełnie jakby zaczerpn´li ze êródła wody ˝ywej. Inni zaczynali lepiej radziç sobie w pracy, powracała do
ich ˝ycia obfitoÊç, a jeszcze inni wracali po prostu bardziej zintegrowani, mocniejsi, z wi´kszà ochotà na
prze˝ycie kolejnych dni.
Owoce wielowymiarowych podró˝y dojrzewajà przez jakiÊ czas. Nie jest tak, ˝e z Wielowymiarów wraca si´ z wymienionym twardym dyskiem i od tego momentu wszystko układa si´ jak po maÊle.
Dalej trzeba ˝yç, dalej si´ staraç, wzrastaç, myÊleç, wybieraç, kochaç i byç odpowiedzialnym za ka˝dy
dzieƒ.
Ale pozostaje ÊwiadomoÊç przynale˝noÊci do wspaniałego Uniwersum, do wy˝szego porzàdku i do kochajàcej, duchowej społecznoÊci. Bo wy˝sze wymiary sà zamieszkałe. Po wejÊciu na kolejne poziomy poznajemy ich intrygujàcych mieszkaƒców. (...)

Technologia wielowymiarowa
Metod´, którà pracuj´ terapeutycznie, nazwałam Technologià Wielowymiarowà. (...)
Technologia Wielowymiarowa to proces przechodzenia w wy˝sze stany ÊwiadomoÊci i poruszania si´
w podwy˝szonej wibracji dla konkretnego celu. Umo˝liwia wjechanie wewn´trznà windà w zaÊwiaty, w naszà wieczystà ÊwiadomoÊç, duchowy dom naszej duszy. Technologia Wielowymiarowa łàczy naszà ÊwiadomoÊç z naszym ponadziemskim IQ, z kosmicznie inteligentnà cz´Êcià mnie, z którà fizyczny mózg nie ma
si´ co mierzyç. W podró˝ach wielowymiarowych łàczymy si´ z pot´˝nym, duchowym Uniwersum, do którego przynale˝y ka˝dy z nas. Ze Êwiatem pełnym innych istot, mo˝liwoÊci, technologii, wiedzy i umiej´tnoÊci. Przechodzimy przez kosmiczne wrota w galaktyczne mo˝liwoÊci... nas samych!
Ka˝da podró˝ w Wielowymiary jest inna, ale dynamika i zasady Technologii Wielowymiarowej sà zawsze
takie same.
Po pierwsze wielka uwa˝noÊç i fokus ÊwiadomoÊci. Przez cały proces ani na chwil´ nie mo˝na straciç
wyostrzonej czujnoÊci z trajektorii w´drówki. JesteÊmy i ja, i podró˝ujàcy dosłownie „przylepieni” do momentu TU I TERAZ.
Po drugie i najwa˝niejsze: na ka˝dym kroku otwarte serce. Fale wysokich uczuç miłoÊci, wdzi´cznoÊci, zachwytu, docenienia, współczucia, wybaczenia, muszà buchaç w otwartego serca. Sà jedynym paliwem, jakiego potrzeba do eksploracji wy˝szych wymiarów.
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I jeszcze jedna tajemnica wielowymiarowych w´drówek. To wektor energetyczny „od”, a nie „do”.
Ju˝ tłumacz´.
W Wielowymiarach warto przejÊç na postrzeganie energetyczne. Ka˝dy to potrafi, chocia˝ mało kto o tym wie.
Kiedy t´sknimy, cierpimy, pragniemy, po˝àdamy, jesteÊmy energetycznie nastawieni na pochłanianie. Jak
piskl´ na głodzie z otwartym dziobem pragniemy „siorbania” energii. Potrzebujemy dawcy, ˝eby to zaspokoiç. Takim dawcà mo˝e byç człowiek, pieniàdze lub zdarzenia. Głód, który w nas wyje, domaga si´ zasilenia z zewnàtrz. Czekamy na uÊmierzenie tego głodu, całkowicie zdani na ruch z zewnàtrz. Nawet nam do
głowy nie przyjdzie, ˝e mo˝emy si´ sami zaspokoiç energetycznie. Tkwimy na pozycji ofiary. Czekamy na
ruch energii w naszym kierunku. To wektor „do”.
I odwrotnie. Mo˝emy przejÊç w przeciwny modus operandi, w którym działamy jako sprawca. Dajemy,
ofiarowujemy, dzielimy si´, kochamy, wysyłamy energi´ z naszego serca. Na nic nie czekamy, niczego nie wyglàdamy, sami produkujemy energi´. JesteÊmy kreatorami zdarzeƒ. Generatorem energii. To wektor „od”.
Czyli od nas na zewnàtrz.
To jest podstawowe rozró˝nienie postawy energetycznej w trakcie podró˝y wielowymiarowej.
Pochłanianie energii spycha nas w dół. Unieszcz´Êliwia i wypala. Generowanie energii z serca powoduje, ˝e wzrastamy i zdrowiejemy energetycznie.
Czyli w Wielowymiarach trzeba byç aktywnym obywatelem kosmicznego Uniwersum, który z pasywnej pozycji dziecka przechodzi w aktywnego dorosłego. Energetycznie dorosły niczego nie pragnie, jest
nastawiony na dawanie.
Delikatnie koryguj´ te wektory w trakcie wznoszenia przez kolejne poziomy Ziemi i Kosmosu. Po zachowaniu podró˝ujàcego od razu widz´, czy ma postaw´ pasywnà, czy aktywnà i czy w zwiàzku z tym jest
szcz´Êliwy (bo na nic nie czeka), czy wygłodzony (bo cały czas czegoÊ mu brak i czeka na ładunki energii z zewnàtrz. Chce siorbaç energi´, jak nie przymierzajàc, cyca mamy). Sama zmiana wektora uzdrawia.
No i jeszcze intencja.
Nie ma sensu pakowaç si´ w wy˝sze wymiary bez jasno okreÊlonego kierunku działania. Nasze intencyjne rozmemłanie parali˝uje w´drówk´. Czyni jà w jakimÊ momencie jałowà.
I wcale nie chodzi tu o jakieÊ wielkie duchowe uniesienia, ale o wszystkie praktyczne, małe i wi´ksze sprawy, które składajà si´ na udane ˝ycie. Ochota na wstanie z łó˝ka ka˝dego dnia. Praca, która cieszy, a nie drenuje. Grono przyjaciół do miłego sp´dzania czasu. Stabilny portfel. Troska o siebie. BliskoÊç z ukochanà osobà. Rodzina. Dobre zdrowie.
Zgrabnie sprecyzowany cel to i pi´kna dynamika wznoszenia i słodkie owoce podró˝y. W koƒcu cały czas
mówimy o rozwoju ÊwiadomoÊci. Trzeba troch´ ruszyç mózgiem i przewietrzyç szafy w głowie. Zdaç sobie
spraw´, po co idziemy, co chcemy zmieniç w swoim ˝yciu, z czego nie jesteÊmy zadowoleni, co chcemy zrozumieç, z czego warto wyrosnàç, co nam si´ przydarza w ˝yciu po raz enty, a równie dobrze mogłoby sobie
pójÊç w sinà dal i nigdy ju˝ nie wracaç.
Słowem – chcemy si´ dogadaç z własnà duszà. Poczuç, czego pragnie, co w niej gra i Êpiewa. Dusza potrafi fenomenalnie si´ o nas zatroszczyç i pod wzgl´dem skutecznoÊci nie ma sobie równych! Musimy tylko
dopuÊciç jà do głosu, a nawet wr´czyç przenoÊny mikrofon, ˝eby była lepiej słyszalna. Niektóre dusze potrzebujà wr´cz megafonu, ˝eby przedrzeç si´ przez dyskotek´ napi´tego ciała.
W Wielowymiarach sà i mikrofony, i megafony, i dobrze nagłoÊnione transmisje audio-wideo.
Technologia Wielowymiarowa to jedna z najskuteczniejszych metod transformacji na planecie Ziemia.
Barbara Ravensdale
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