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BYŁEŚ, JESTEŚ i BĘDZIESZ
WIECZNYM ŻYCIEM.

Małgorzata Król jako narrator

Wstęp
No tak… Właśnie zostałam narratorem. Wiem, wiem…
Nie zaczyna się zdania od właśnie, ale inne słowo tego nie
zastąpi.
Na czym polega moja rola?
Czuję, czy też wiem, że powinnam wszystko opisać, jak to
się zaczęło.
A dlaczego jestem narratorem, a nie autorem tej książki?
Dlatego, iż przypadło mi w udziale zapisywać informacje,
które utworzyły przepiękne przekazy.
Pozwólcie, że zacznę od początku. Tak będzie prościej
i przejrzyściej dla wszystkich.
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Początek
Wróciłam z pracy. Dzień zwykły, jak wszystkie inne. Późne
popołudnie.
Byłam nieco zmęczona, więc po prysznicu i wykonaniu
niezbędnych czynności udałam się do sypialni. Leniwie położyłam się na łóżku, ale jeszcze nie zamierzałam spać. Położyłam poduszki przy ścianie i wygodnie się o nie oparłam.
W pewnej chwili poczułam, że dziś jest jakoś inaczej. Nie
umiałam tego w tamtej chwili dokładnie zrozumieć. Ogarnęło
mnie takie odczucie, jakby coś znalazło się w moim pokoju,
jakaś delikatna energia. Uczucie, że ja znajduję się w nieznanej
mi sytuacji, ogarniana i przenikana inną wibracją. Odczuwanie
przenikania się dwóch światów, bycie w dwóch przestrzeniach
jednocześnie.
Cisza ogarnęła pokój i mnie całą. Spokój i lekkie napięcie,
jak przed burzą lub bardzo ważnym wydarzeniem w życiu.
W tej ciszy moje ciało zaczęło odczuwać te dziwne wibracje.
Czułam je całą sobą. Drżały, czy też wibrowały, wszystkie
moje komórki. Miałam wrażenie, że zaczęły łączyć się z tą
nieznaną energią, zaczęły odbierać od niej informacje i przetwarzać je na słowa. Zaczęłam je rozumieć, prawie słyszeć,
ale wewnątrz mnie całej. Wzięłam zeszyt, który zazwyczaj
leży obok łóżka, gdyż czasem zapisuję w nim ważne sny lub
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inne rzeczy. No i teraz, w tym momencie stała się taka inna
rzecz, chyba ważna.
Pisałam słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Podczas pisania wyraźnie czułam każde słowo, jakby ktoś je literował
i precyzyjnie dyktował. Miałam wrażenie, że ktoś czuwa nad
tym, aby zdania układały się właśnie tak, a nie inaczej. Gdy
napisałam błędne słowo, to momentalnie wewnętrznie czułam,
że nie jest ono właściwe, i wtedy szybciutko otrzymywałam
takie, które powinno być zapisane. Wyszły z tego pisania trzy
strony, nie więcej. Przy pisaniu ostatnich słów, „możesz być”,
długopis wysunął mi się z ręki.
Wiedziałam, czy też czułam, że to koniec na dziś. Energia,
która była w moim pokoju, zaczęła się jakby rozrzedzać, znikać. Zostałam sama. Zamknęłam zeszyt. Zrobiłam się senna,
więc zamknęłam oczy. Pomyślałam, że przeczytam ten tekst
później. W tym momencie zabrakło mi siły. Miałam jakby
wyłączone logiczne myślenie, więc przeczytanie tego tekstu
nie miało sensu. Musiałam się zdrzemnąć.
Tak wyglądał ten pierwszy raz, tak powstał pierwszy przekaz. Oczywiście tego dnia ani przez kilka następnych nie
zdawałam sobie sprawy z tego, co napisałam. Odłożyłam
zeszyt, uprzednio przeczytawszy tekst i nic z tego nie rozumiejąc. Pamiętam, pomyślałam wtedy, że to taki Picasso,
taka geometria literacka, że może to wstęp do jakiejś książki.
Nie wiedziałam wtedy również, co będzie dalej. Zeszyt z tym
tekstem leżał sobie spokojnie na szafce obok łóżka, a ja nikomu nic nie powiedziałam. Obawiałam się w pewnym sensie
wyśmiania, niezrozumienia, czy też nie wiem czego jeszcze.
Nie powiedziałam o tym zdarzeniu nawet mojemu najlepszemu przyjacielowi. Tak dziwne mi się to wszystko wydawało,
że prawie niemożliwe i nierealne. Wprawdzie miałam już
w przeszłości kontakty z różnymi Istotami czy energiami, ale
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nie w takiej formie. Taką formę przekazywania informacji
przeżyłam pierwszy raz. Przecież nie byłam ani w transie, ani
w hipnozie. Nie medytowałam, nie spałam i byłam w pełni
świadoma tego, co się działo w tamtej chwili, więc nie był to
również channeling. Podczas przebywania w tej energii byłam
w pełni świadoma i nie odprawiałam żadnego rytuału, aby
do tego doszło. Po prostu wydarzyło się coś, czego nie rozumiałam, i dlatego nie podzieliłam się tą informacją z nikim.
W sumie czułam się tak, jakbym chciała zapomnieć o tym
zdarzeniu i o tej energii. Może to było jednorazowe zjawisko
i więcej się nie powtórzy, tak sobie wówczas myślałam. To był
12 kwietnia 2016 roku.

P

Rozdział 1
Minęło parę dni, a ja nadal trzymałam swoją tajemnicę tylko
dla siebie. W sumie było mi z tym ciężko. Musiałam się komuś
zwierzyć, zrzucić ten ciężar milczenia. Tym bardziej, że cały
czas prowadziłam tak zwane „normalne życie”. Chodziłam
do pracy, rozmawiałam z ludźmi, ale gdzieś w pamięci miałam ukryte to zdarzenie i słowa, które napisałam. Parę razy
przeczytałam ten tekst i wciąż nie wiedziałam, co to jest i po
co te słowa spłynęły na mnie.
No i po paru dniach powiedziałam w końcu mojemu najlepszemu, najwspanialszemu przyjacielowi o tym, co wydarzyło się u mnie w pokoju. Przeczytałam mu ten tekst. Jeżeli
dobrze pamiętam, to najpierw zaniemówił, a jego pierwsze
słowa brzmiały jakby z pretensją, dlaczego nie powiedziałam
mu o tym fakcie od razu. Stwierdził, że skoro mówimy sobie
wszystko, to dlaczego trzymałam tę informację w tajemnicy
przez tyle dni. W sumie nie tyle, bo tylko parę. Tak sobie
wtedy pomyślałam i w końcu nie wiedziałam, czy dobrze zrobiłam, że o tym powiedziałam, czy nie lepiej było zatrzymać
to wszystko dla siebie. Miałam wrażenie, że był na mnie zły.
Jednak po emocjonalnej reakcji wszystko między nami
wróciło do normy. Mój przyjaciel miał w tym momencie dużo
większe zrozumienie dla tego tekstu i całego wydarzenia.
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Stwierdził, że jest to przekaz, taki czysty, przejrzysty, od jakichś Istot, które właśnie przeze mnie przekazały te ważne
informacje. Również nie zdziwiło go, że to ja właśnie odebrałam tę energię, bo jestem osobą sensytywną. Poczułam ulgę,
że mogę z kimś porozmawiać na ten temat. No i miałam pewność, że nie wymyśliłam sobie całego zdarzenia, a zapisane
słowa mają bardzo głęboki sens.
Oto ten pierwszy przekaz:

12.04.2016, Rotterdam
Patrzysz w dal. Nic.
Wytężasz swój zmęczony wzrok. Nadal nic.
Co chcesz zobaczyć?
Nie da się zobaczyć oczyma tego, czego naprawdę pragniesz.
To jest ukryte, głęboko w Tobie – nie na horyzoncie, nie
w tej iluzji, nie w marzeniach.
To jest w Tobie. Ukryte głęboko. W samym środku.
Zapala się ciekawość. Niewypowiedziane pragnienia odzywają się.
Tak, chcę.
Tak, pragnę.
Tak, potrzebuję.
Tak, bardzo.
Nieodparte pragnienie wyjścia z tego świata, z tego materializmu, a nawet z ciała.
To jest silniejsze od wszystkiego.
Musisz tego dokonać. Wiesz o tym. Chcesz to zrobić.
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I zrobisz to.
I będziesz w tym. I będziesz tym.
I jesteś w tym – Istoto Wszechwieczna.
Byłaś, jesteś i będziesz.
Zawsze i wszędzie.
Tu i teraz.
Tam, przedtem i potem.
Twoja świadomość jest wszędzie.
Pomyśl coś i już tam jesteś.
Nie myśl i też tam będziesz.
Odwieczny wędrowniku. Bez początku i bez końca.
Pozwól swojemu ciału dryfować w przestrzeni, na wietrze.
Masz teraz to ciało. Ono Cię wiedzie, ono czasem chce
inaczej. Pozwól mu.
Ono chce czuć, dotykać, smakować. Pozwól mu. Ono Cię
nie zawiedzie.
Zapominanie jest wspaniałą formą odcinania się od przeszłości.
Pozwala budować przyszłość i żyć spokojnie w teraźniejszości.
Możesz i nie musisz.
Jesteś i Cię nie ma.
Istota materialna i niematerialna.
Jesteś wszędzie i zawsze.
Czujesz?
Możesz oddychać, możesz chłonąć sobą wszystko.
Możesz przenikać, możesz BYĆ.
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