
w 



 

 

 

 

 

 

 

Opis graficznej prezentacji okładki: 

 

TŁO GALAKTYKI:  reprezentuje skupiska naradzających się dusz. 
TRÓJKĄT: to znak religijny i parapsychologiczny, oznaczający trzy stany: naszą 

świadomość, podświadomość i nadświadomość, które są w nas jako jedność  
i współpracują na zasadzie wzajemnej synchronizacji, którą zagubiliśmy. 
OKO: to wizualizacja, wgląd w inne wymiary, inaczej w zaświaty. 
KOLOROWY TRÓJKĄT: natomiast, to płynna ewolucja rozwoju naszego JA do 

indygo, manifestująca się jako aura człowieka. 
KULA ZIEMSKA: jest naszą ostoją, szkołą, podstawą bytności we wszechświecie. 
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W celu poszerzenia wiedzy zasygnalizowanej  w tej książce, zapraszam chętnych do 

opisania  własnych, ciekawych doświadczeń  i o przesłanie pod adres   

 

strona internetowa: www.zaswiatyuboga.pl 
e-mail: zaswiatyzakulisami@op.pl 
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SŁOWO WSTĘPNE – ZANIM PRZECZYTASZ 
 

SZANOWNI PAŃSTWO 
 

Zarówno w pierwszej, jak i w obecnej książce staram się ujawnić to, co utajnione oraz 

przekazać podwaliny pod pewną, niewygodną dla niektórych kręgów wiedzę, która 

może zbulwersować ludzi wierzących w dogmaty. Niektórzy ludzie, a także zaświaty, 

broniąc swoich pozycji, nieświadomie uniemożliwiają poznanie pełnej prawdy. Jeszcze 

inni czerpią ogromne zyski z propagowania pewnych – wygodnych dla siebie  

– fragmentów wiedzy duchowej, przedstawiając ją w złym świetle i zastraszając ludzi. 

Po przeczytaniu obu książek zdobędą Państwo wiedzę o 12 fazach rozwoju duchowego,  

w tym o rozwoju duchowym powyżej koloru żółtego (według schematu Newtona). 

Parapsychologia jest nową – choć tak naprawdę bardzo starą – dziedziną wiedzy, 

owiana jest tajemnicą i trudno zbadać ją naukowo. Zjawiska, które spotykamy na co 

dzień, czasem są tak subtelne, że dla wielu ludzi zajętych pogonią za lepszym jutrem 

pozostają niedostrzegalne i tym bardziej niezrozumiałe. W odwiecznej walce  

o przetrwanie w materii, ciągle borykając się z kłopotami życia na Ziemi, przechodzimy 

obok nich. Żyjemy w różnych miejscach, na różnych kontynentach, reprezentujemy 

różne narodowości i wyznania religijne. A jednak warto, żeby każdy z nas przyjrzał się 

bliżej tym zjawiskom. 

Drogi Czytelniku, postaraj się być wyrozumiały. Spróbuj wczuć się w treść tej pracy. 

Porównaj ją z własnymi przeżyciami, o których być może chwilowo zapomniałeś. 

Czytając, możesz podkreślać na czerwono zdania, które są sprzeczne z Twoimi 

poglądami lub doświadczeniami, zaś te zgodne – na zielono. Prawdopodobnie po wielu 

latach Twój pogląd zmieni się. Przeczytaj jeszcze raz, wprowadź korektę i sprawdź 

ponownie zgodność poglądów. 

  

Życzę przyjemnej i owocnej lektury. 

 

Piotr Arkadiusz Kociszewski 
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Od zawsze zadajemy sobie pytanie, kto stworzył wszechświat,  a także energię, która 

jako dusza przebywa w człowieku pod postacią energii światła. Dla osób wierzących 

jedyna, bezdyskusyjna i wiarygodna odpowiedź będzie brzmiała: Bóg-Stwórca. Mnie 

jednak ta  odpowiedź absolutnie nie wystarcza, ponieważ oparta jest na wiedzy 

teologicznej i dogmatycznych poglądach. Bliski mi jest natomiast pogląd  

o kosmicznej energii, obecnej pod postacią kumulujących się niewidzialnych gazów, 

które za sprawą reakcji chemicznych i fizycznych oraz oddziaływania ogromnych ciśnień  

i wysokich temperatur, uległy kondensacji w procesie wychładzania. Pozwoliło to na 

przeistoczenie energii w „kosmiczną zupę”, a następnie scalenie jej w stałą materię. Ten 

proces można nazwać narodzeniem się, ziarnem początku energii. Taki stan trwał eony 

lat, aż do chwili uformowania i wychłodzenia planet, jednych wcześniej, drugich później. 

Tam odbywały się dalsze procesy kiełkowania energii w dogodnych warunkach 

klimatycznych. Działo się tak na różnych planetach, łącznie z naszą. Ciekawa okazała 

się obserwacja komety w roku 1995 (Hale’a-Boppa). Z jej warkocza wyemitowała  

w przestrzeń kosmiczną niezwykła ilość cyjanu (CN)2, który stanowi jedną   

z podstawowych molekuł organicznych, odkrytych w kosmosie w 1937 roku 

DNA mogło również zostać przeniesione na niezamieszkałe planety przez bakterie na 

meteorytach. Można wywnioskować, że molekuły organiczne pobudziły do życia 

bakterie. Następnie bakterie, jako  początkowa energia duchowa, korzystając  

z materii nieorganicznych  i światła, stały się materią organiczną. Kolejna procedura 

rozwojowo-czasowa, która zaistniała w dogodnych warunkach, pobudziła i ożywiła 

materię. Energia ta przekształcała się w coraz to bardziej uformowane DNA. Zaczęły 

powstawać skomplikowane formy roślinne, a potem cielesne, co powodowało stopniowe 

przebudzanie podświadomości. Funkcjonująca już reinkarnacja spowodowała, że 

podświadomość  została wzbogacona o pamięć kolejnych wcieleń, a to w konsekwencji 

spowodowało zwiększenie tendencji zmysłowej. To z kolei prowadziło do powstawania 

coraz to nowszych form cielesnych, dostosowujących się do warunków środowiskowych 

i klimatycznych, zmuszając cielesno-życiowe formy do coraz bardziej logicznego 

myślenia. Podświadomość doprowadza do ożywienia kolejnej procedury myślowej, jest 

to najzwyklejsza nasza osobista świadomość. Reprezentuje ona trzy stany zmysłowe. 
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Umożliwia nam to dostęp do wibracji, zwanych kronikami Akaszy, w czas przeszły  

i przyszły.. 

 
Pismo Święte potwierdza, że Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. Jest to 

jednak zwykła procedura cofania się świadomością  w wibracje miliardy lat wstecz, 

zanim powstała nasza świadomość, która sięga aż do czasów kumulowania  

i powstawania energii kosmicznej. Jest to możliwe poprzez zdolności jasnowidzenia. 

Wiedza biblijna jest błędnie interpretowana przez kościoły, sekty i inne organizacje, 

które nie dopuszczają do wiedzy opartej na zjawiskach paranormalnych, usilnie broniąc 

dogmatów, materialnych legend i mitów. 

Stwarzanie ludzi – materialnie wraz z energią duchową, poprzez kod DNA, odbywało 

się na różnych planetach, tam gdzie były dogodne warunki rozwojowe. Potem 

rozpoczęły się wędrówki dusz (jako uformowanych energii) po wszechświecie. 

Przenosiły się one na inne  planety  w ciałach mentalnych, szukając możliwości 

dalszego wzrostu duchowego, a w międzyczasie pomagając w tym rozwoju innym,  

mniej rozwiniętym energiom, które traktowały je jak bogów. Ludzie  do dziś nagminnie 

wierzą, że istnieje jedyny stwórca wszechświata  i ludzi. 

Zrozumienie całokształtu procesów rozwoju duchowego wydaje się bardzo trudne. 

Spróbuję to wytłumaczyć. Moje osobiste głębokie  przemyślenia i znajomość tematu 

doprowadziły mnie do wyższej energii, która ujawniła mi swoją myśl, odebraną przeze 

mnie w formie obrazu, który przedstawiam na str. 16. Ów schemat jest wynikiem nocnej, 

świadomej wizji z 10.06.1990 roku. Ujrzałem go w skróconej wersji  

i opracowałem systemem wizualno-myślowym. Jest on wszechstronny i bardzo 

przydatny do zrozumienia ludzkiego rozwoju, począwszy od momentu poczęcia 

świadomości, a skończywszy na dwunastym, ostatnim poziomie. Osoba zainteresowana 

tym schematem powinna przeprowadzić głęboką analizę, użyć wyobraźni, a przede 

wszystkim oprzeć się na podstawowej wiedzy parapsychologicznej. Powinna też wyzbyć 

się wszelkiego dogmatyzmu. 

Mimo że ten schemat jest pewną hipotezą i opiera się wyłącznie na zjawiskach 

reinkarnacyjnych, muszę podkreślić, że w Biblii ten temat poruszany jest wielokrotnie. 

Mało kto go dostrzega, chyba że zapoznał się ze zjawiskami paranormalnymi. A jest to 

temat ciekawy i dający wiele do myślenia. Odrzucenie istnienia reinkarnacji powoduje, 
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że ludzie,  nie widząc sensu w swoim jednym życiu, często oskarżają Boga  

o niesprawiedliwość. Zniechęcają się również do religii opartej na dogmatach. 

Ja proponuję coś bardziej nowoczesnego. Coś, co nie koliduje  z wiarą, a potwierdza 

się w starych pismach na całym świecie, między innymi w Biblii. Parapsycholodzy  

i psychotronicy nie są sektą ani  religią, jak twierdzą niektórzy. A sądzą tak, ponieważ 

nie potrafią  wytłumaczyć zjawisk typu zginająca się różdżka w trakcie poszukiwania 

wody, lewitujące przedmioty i przesuwające się talerzyki w czasie seansu 

spirytystycznego, albo jasnowidzenie. Ludziom ciężko jest  postawić ten pierwszy, 

niezrozumiały krok ku poznaniu, bo jest on najtrudniejszy. Wiąże się z całościowym 

przemodelowaniem światopoglądu na XXI wiek, jednak takie przemodelowanie 

zaowocuje w naszej podświadomości w przyszłym materialnym życiu. 

W tym miejscu spróbuję przekazać spojrzenie na ten temat z pozycji własnych 

doświadczeń. Być może nie wszyscy zgodzą się z moimi poglądami, ale wystarczy się 

zastanowić, by znaleźć w nich ład i sens. Każdy z nas przyzna, że w trudno dostępnej 

podświadomości, gdzieś głęboko w nas, tkwią przeczucia, tzw. czwarty wymiar lub 

szósty zmysł. Są to efekty rozwoju, który następował w czasie wielokrotnych 

reinkarnacji. Ludzie przeżywają rozmaite zjawiska paranormalne, słyszą  różnego 

rodzaju stukania, czują niewytłumaczalne chłodne powiewy, zapachy, dotyk. Wreszcie 

doznają jasnosłyszenia i jasnowidzenia. Zjawiska te są mało zauważalne i niewiele osób 

się nad nimi zastanawia. Zwykle ci, którzy je przeżywają, nie potrafią logicznie ich 

wytłumaczyć i szybko o nich zapominają. 

 To wszystko można ująć w symboliczny schemat koła, w którym 0° będzie oznaczało 

niewiedzę, a 360° Boską Wiedzę. Zwiększający się kąt będzie oznaczał wzrost 

duchowy. Okaże się wtedy, że religia jest mitem z przeszłości, rozjaśni się również 

spojrzenie na sprawy duchowe. Religia i reinkarnacja nie kolidują bowiem ze sobą, 

wręcz przeciwnie, są spójne i zsynchronizowane. Sploty wszystkich kolorowych linii na 

schemacie symbolizują siódmy poziom i otwartą Bramę do dalszego rozwoju. Od Bramy 

formułuje się trapez o podstawie promienia, który uzależniony jest od poczęcia żywej 

materii (człowieka). W polu trapezu, na odpowiednim poziomie, znajduje się nasza 

podświadomość. To właśnie tu odczuwamy instynkty samozachowawcze, a także 

ostrzeżenia. Podstawa trapezu ma formę częściowego pola promienia, które nazywam 
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odbiciem lustrzanym. Jest to podświadomość. Myśli, które wpadają na tę płaszczyznę  

i odbijają się od niej, są instynktownie odbierane przez innych ludzi. Jest to forma kroniki 

Akaszy. W tym  pryzmacie lustrzanym zakodowane są również wszystkie nasze 

poprzednie reinkarnacje. Odbieramy je poprzez podświadomość, a świadomość 

rozdziela je na dobre i złe. Te formy uczynków są przerabiane w doczesnym życiu 

materialnym jako karma. 

Z chwilą dojścia do Bramy, zainteresowanie życiem materialnym maleje, zwiększa się 

natomiast zainteresowanie rozwojem duchowym  i na tej płaszczyźnie dostrzegamy 

możliwości osiągania nadrzędnego celu. Do otwarcia Bramy dążymy przez dobro  

i miłość, a dzieje się to dzięki realizacji jednego przykazania: Nie czyń drugiemu, co 

tobie niemiłe. 

Oś pokazana na schemacie reprezentuje linię reinkarnacyjną.  W miarę posuwania 

się wzdłuż tej prostej, robimy kolejny krok. Jeden krok to jedna reinkarnacja, następny 

etap rozwoju duchowego. Przechodzimy stopniowo na coraz to wyższe poziomy, 

oznaczone od  białego, przez pośrednie kolory, do fioletu, który reprezentuje dwunasty 

poziom. Punkt skrzyżowania się wszystkich kolorowych linii to siódmy poziom. 

Nazwałem go symbolicznie Prawdziwą Bramą. Wtedy odchodzi nasz przewodnik 

(opiekun duchowy) z wyższego poziomu  i działamy na własną odpowiedzialność. 

W uproszczony sposób można to zilustrować następująco: wyobraźmy sobie 

wyboistą drogę, którą podążamy nocą. Daleko przed sobą dostrzegamy dwie świecące 

lampy i idziemy w kierunku ich światła. W ciemnościach często potykamy się  

i przewracamy. Czasem nasz krok jest nierówny, a nawet mamy wrażenie, jakbyśmy szli 

do tyłu. Każdy krok jest inny, każdy reprezentuje jedno życie, jedną reinkarnację, wzloty 

i upadki. Im bardziej zbliżamy się do światła, tym droga jest coraz jaśniej oświetlona. 

Oznacza to, że nasza świadomość coraz bardziej synchronizuje się z podświadomością. 

Jest to moment budzenia się naszych czakr, co powoduje poszerzenie zdolności 

percepcji przeczuć, a w konsekwencji jasnosłyszenia i jasnowidzenia. 
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Schematyczny rozwój ducha i aur człowieka 
 

Po dojściu do Bramy, bierzemy w dłonie dwie świecące lampy  i idziemy dalej. Nie 

potykamy się już, podążając ku dwunastemu poziomowi. Docieramy do celu – świata 

mentalnego, będącego czystą energią.  Nasza aura wzbogaci się wtedy o kolor indygo. 

Na końcach linii znajduje się część koła. Ten okrąg to zwierciadło kodujące i odbijające 

wszystkie nasze reinkarnacje, a także dobre i złe uczynki, które po śmierci są nam 

udostępniane do analizy. Wnioski, jakie wyciągamy z ostatniego życia, przechodzą do 

podświadomości, a w następnym fizycznym wcieleniu będą nam służyły ponownie jako 

zapis w podświadomości. Odbierać będziemy to jako intuicję lub szósty zmysł, 

zwiększający naszą wyrozumiałość i miłość. Za każdym razem kąt wiedzy staje się 

coraz większy, a okrąg coraz pełniejszy. Zarazem jednak nie pozwala on przejść na 

wyższy poziom – to tak, jakbyśmy chcieli przeskoczyć z 1 klasy do 3. 
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Piotr Arkadiusz Kociszewski – Za kulisami u Boga 

W obecnych czasach nasz rozwój duchowy znajduje się w końcowym etapie 

czwartego poziomu, ale nieliczne osoby osiągają siódmy (jak Andrzej Klimuszko czy 

Stefan Ossowiecki). Są i tacy, którzy funkcjonują na wyższych poziomach, osiągnąwszy 

10, a może nawet 12. Uważam, że w Erze Wodnika fala ludzi z czwartego i piątego 

poziomu nieuchronnie zbliża się do Bramy otwarcia. Patrząc na pierwszy etap – od 

pierwszego do drugiego poziomu – łatwo sobie wyobrazić początek naszej świadomości 

i to, co działo się w trakcie tego rozwoju. Liczyło się przede wszystkim moje „ja”, 

bezwzględna pazerność  i dominacja nad innymi. Brak było jakiegokolwiek współczucia. 

Przedstawiony schemat to spojrzenie na życie człowieka jak na proces kolejnych 

narodzin i śmierci, przesuwających się po liniach prowadzących od momentu zaistnienia 

świadomości (punkt 0°) do pełnego rozwoju duchowego, który symbolizuje 360° pełnej 

Boskiej Wiedzy. 

7 etapów duchowego rozwoju materii 
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Piotr Arkadiusz Kociszewski – Za kulisami u Boga 

Zaczynając swój rozwój prawie od zera, świadomość człowieka rozwija się od 

milionów lat. Jeżeli założymy, że Boska Wiedza jest całością wynoszącą 360°, to wraz  

z rozwojem świadomości kąt  naszego poznania staje się coraz szerszy. Boska Wiedza, 

w miarę naszych kolejnych doświadczeń, uchyla nam rąbka swojej mądrości. Nie 

jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jej ogromu i potęgi, ponieważ jest ona przed nami 

ukryta. Jeżeli spojrzymy wstecz na rozwój ludzkości od epoki kamienia, zauważymy 

przepaść dzielącą w sferze poznania czasy przeszłe z teraźniejszymi. Wyobraźmy sobie 

teraz odwrotną sytuację i zauważmy, jaka przepaść dzieli czasy teraźniejsze  

z przyszłymi. Ludzie żyjący dniem dzisiejszym patrzą sceptycznie na wizje 

parapsychologów i jasnowidzów dotyczące przyszłości. Schemat ten pokazuje, w jakim 

kierunku zmierza rozwój świadomości człowieka i jaki jest cel jego egzystencji. Poprzez 

kolejne reinkarnacje człowiek poszerza swój kąt widzenia. Każde narodziny wzbogacają 

naszą podświadomość o nowe doświadczenia, które ułatwiają przejście na wyższy etap 

rozwoju. 

Od chwili pojawienia się świadomości, od początków zadawania sobie pierwszych 

pytań na temat bytu i istnienia, przeszliśmy pierwszy etap rozwoju (według schematu: 

8° wiedzy i 352° niewiedzy). Na drugim etapie człowiek zaczął spostrzegać przyczyny  

i skutki swoich działań oraz poszukiwać nowych rozwiązań (według schematu:  8°–14°). 

Na trzecim etapie rozwoju naszej świadomości zaczęliśmy spostrzegać trudne do 

wytłumaczenia zjawiska, wyładowania atmosferyczne, wschody i zachody słońca  

i księżyca, wiele zjawisk paranormalnych. Na tym etapie powstały też religie, które 

błędnie te zjawiska tłumaczyły (według schematu: 14°–30° wiedzy – powstawała 

Pierwsza Brama – religijno-dogmatyczna). Według tej teorii, obecnie znajdujemy się  

w połowie czwartego etapu rozwoju. W miarę możliwości sięgamy w przestrzeń 

kosmiczną, cieszymy się z osiągnięć materialnych i kulturowych. Musimy jednak zdać 

sobie sprawę z ogromu  naszej niewiedzy o rozwoju duchowym. Dowodem na jej 

istnienie są zjawiska paranormalne, które w obecnym czasie robią zawrotną karierę 

(według schematu: 30°-45°). Obecnie rodzi się coraz więcej ludzi posiadających coraz 

to większe predyspozycje do odczuwania zjawisk, które dla innych są niedostępne. 

Coraz odważniej ujawniają oni swoje możliwości, coraz więcej ludzi wierzy w nie i chce  
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