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Od autora

Od kiedy tylko sięgam pamięcią, starałam się znaleźć zło-
ty środek na szczęście. Zapisywałam się na wszelkie możliwe 
warsztaty samodoskonalenia, wydałam na nie duże pienią-
dze, stosowałam się do wszystkich wskazówek, afirmowałam 
i wizualizowałam swoje pragnienia, nie było żadnych skutków. 
Straciłam na te metody ponad 15 lat mojego życia. Z dzisiej-
szej perspektywy wydaje mi się takie oczywiste, że te metody 
są błędne. Zamykamy oczy i wizualizujemy, a gdy je otwiera-
my, świat nadal jest taki sam, jakoś nie chce dopasować się do 
naszych wizualizacji. Żadne z moich pragnień nie spełniło się. 
Instruktorzy tych szkoleń z ogromną pewnością siebie twier-
dzili, że to jest właściwa metoda, która tylko na mnie jakoś nie 
działała. Doszłam do prostego wniosku, że muszę robić coś źle 
i starałam się jeszcze bardziej. Nadal nic z tego nie wychodziło, 
więc zostałam z problemem sama, nie wiedziałam co robić, aż 
do momentu, w którym zaczęłam dzielić się moimi wątpliwo-
ściami z innymi. 

Byłam bardzo zaskoczona, kiedy dowiedziałam się, że inni 
mieli ten sam kłopot, metody były bezużyteczne. Stwierdziłam, 
że nie tylko ja mam problemy, nie analizowałam dlaczego tak 
jest, porzuciłam więc te metody. 

Robiąc to nieświadomie, zaakceptowałam, że moje życie 
już takie jest. Wtedy jeszcze nie byłam świadoma tego, co zro-
biłam. Akt akceptacji był pierwszym krokiem na drodze do 
zmian, chociaż wtedy jeszcze nie byłam świadoma tego faktu, 
że podstawowym warunkiem zmiany określonej sytuacji, jest 
zaakceptowanie jej.

Miałam dużo szczęścia, wszystkie zmiany, które zaszły 
w moim życiu, nie zostały przeprowadzone przeze mnie 
świadomie. 

Nauczyłam się czegoś bardzo ważnego, że mimo złudzeń, 
nie jesteśmy panami naszego życia, nie my nim kierujemy. Je-
dynym aktywnym działaniem, którego możemy się podjąć, jest 
odkrycie, jakie zamiary ma w stosunku do nas Bóg, czego od 
nas chce, jakiego dzieła mamy dokonać.



Wielu ludziom informacja ta może wydać się nieprawdziwa, 
oni przecież dostali od życia to, o czym marzyli. Zgadzam się 
w zupełności, ale prawda jest inna - to ich marzenia były zgod-
ne z planem boskim dla nich.

Moja przygoda z duszą jest dla mnie fascynująca, ciągle 
jeszcze nie mogę uwierzyć, że to wszystko przytrafiło się wła-
śnie mnie. Oczywiście cuda się zdarzają, ale nie nam, tak naj-
częściej myślimy. Te najbardziej wiarygodne zdarzają się w od-
ległości kilku tysięcy kilometrów od nas, ale nam przecież nic 
dziwnego nie może się przydarzyć.

Droga prowadząca do mojej zmiany jest opisana w artyku-
łach pt. „Rozmowy z Duszą”, które są opublikowane na stronie 
szkolaaniolow.pl 

Niniejsza książka również jest dialogiem z moją duszą, jed-
nak nie jestem w niej naprowadzana na własną drogę, ale opi-
suję zasady panujące we Wszechświecie, a ustanowione przez 
Boga. Zrozumienie ich rozwiewa wiele wątpliwości i rozwiązu-
je dużo problemów. Prawdy w niej zawarte, są zdefiniowane 
w taki sposób, aby każdy mógł zrozumieć rzeczy, które już od 
dawna w swoim życiu zauważył, lecz nie rozumiał dlaczego tak 
się dzieje.

Nie gwarantuję cudu, nikt nie może go zagwarantować. 
Jedyną pomocą, którą mogę obiecać z mojej strony jest to, że 
poprzez tę książkę, każdy może wejść pierwszym krokiem na 
swoją prawidłową drogę życiową.

Życzę wszystkim czytelnikom upragnionego szczęścia.

Izabela Margańska
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1. Akt stworzenia

Nigdy nie chciałam napisać książki.
 – A może książka chciała być przez ciebie napisana?

Już się przyzwyczaiłam do wtrącania się mojej duszy w naj-
mniej oczekiwanych momentach, a jednak pytania, które ona 
zadaje, są odwrotne do logiki tego świata i ciągle mnie jesz-
cze zaskakują. Książka chciała być przeze mnie napisana. Jak 
mam to rozumieć? Chcieć czegoś może tylko ktoś, kto żyje, mar-
twy przedmiot jest zdany na manipulację innych, tak przynaj-
mniej do tej pory myślałam, a tu okazuje się, że jest inaczej. 

Plan boży istnieje, jest napisany od początku do końca. 
Wszystko, co ma się przydarzyć, wszystko, co ma powstać, każ-
de przedsięwzięcie, które ma być zrealizowane, już jest. Istnieje 
w postaci energii, potem dopiero szukane są osoby, które nada-
ją się do jego zrealizowania w materii. To jedno z praw bożych, 
które jest nie do obalenia. 

Nic samo się nie realizuje. Wszystko, co istnieje, jest reali-
zowane przez kogoś innego, nawet my wszyscy. Każdemu z nas 
dali początek nasi rodzice, to oni zrealizowali nas w materii. 
Akceptacja tego jest niezbędna do zrozumienia boskich cudów, 
które podlegają Jego prawu, które sam napisał na początku 
stworzenia. Wszystko, co się dzieje, dzieje się z woli bożej, Bóg 
jest szefem największej na świecie korporacji, pracują w niej 
wszystkie istoty Wszechświata, każdy wykonuje tu swoją ro-
botę. Korporacja ta rozwijała się z małej, jednoosobowej firmy, 
a na początku było tak:

Była przestrzeń, ogromna niekończąca się przestrzeń, za-
mieszkała tylko przez jedną osobę – przez Boga. Bóg był bardzo 
dobry, lecz bardzo samotny. Nie miał nikogo do towarzystwa, 
Jego istota wypełniała całą tę przestrzeń, więc niemożliwe było, 
żeby obok Boga zmieścił się ktoś drugi. Bóg zaczął odkrywać 
w sobie różne cechy, pierwsza była taka, że nie może zgodzić się 
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z sytuacją, która jest dla Niego niedogodna. Zaczął więc szukać 
rozwiązań i wpadł na pomysł, że jeżeli nie istnieje przestrzeń 
do stworzenia czegokolwiek obok Niego, to jedynym możliwym 
rozwiązaniem, jest stworzyć coś wewnątrz siebie. Bóg jednak 
nie wiedział, jak ma wyglądać ten drugi, miał tylko jeden przy-
kład istnienia – samego siebie. Pomyślał: jeżeli stworzę go iden-
tycznego ze mną, to znowu będę to ja, więc znowu będę sam. 
Bóg nie wiedział jednak, na czym polega inność, w Jego samot-
ności nie istniało nic innego, więc nie mogła istnieć skala po-
równawcza. Był On. Materiałem, z którego był zbudowany, była 
energia, suma energii Wszechświata, a mówiąc ściślej – całego 
istnienia. W tym momencie Bóg wpadł na pomysł: wezmę z sa-
mego siebie i wziął trochę własnej energii, sprężył ją i umieścił 
w samym centrum siebie, swoje dzieło nazwał Sercem Boga. 
W ten właśnie sposób Bóg stworzył nie tylko pierwszą istnieją-
cą rzecz, lecz także pierwsze prawa boskie i nazwał je. 

Jednym z pierwszych boskich praw była hojność – kto-
kolwiek będzie chciał stworzyć cokolwiek, najpierw będzie 
musiał dać z siebie. Drugim, jednocześnie stworzonym 
prawem, była kreatywność – cokolwiek nowego zostanie 
stworzone, musi być trochę inne od poprzedniego. Prawa te 
działają do dziś, są niepodważalne i nie da się ich ominąć. 

Każdy z nas został zrodzony ze swoich rodziców, którzy dali 
z siebie, żebyśmy powstali, każdy z nas jest podobny do swoich 
rodziców, lecz nie identyczny, istnieją zauważalne różnice.

Bóg chronił swoje dzieło, ono zawierało się w Nim samym, 
miał już pierwszego towarzysza. Kolejną rzeczą, którą zauwa-
żył było, że znowu nie ma nic do zrobienia, może tylko być, 
a kreatywność, którą rozpoznał w sobie Bóg, rozpierała Go, aż 
stwierdził, że nie ma sensu istnienie bez tworzenia. 

Następna zasada, którą stworzył Bóg, głosi, że ciągle 
musi się coś dziać. W ten sposób wprawił w ruch całą swo-
ją energię. Ten ruch nigdy się nie zatrzyma – powiedział. 
A jeśli się zatrzyma, to przestanie istnieć.

Bóg z entuzjazmem używał swojej pierwszej cechy – kre-
atywności, i tworzył dalej, a ponieważ centrum było już zajęte, 
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musiał swoje dzieła umieszczać w innych miejscach. Nud-
ne byłoby – pomyślał, gdyby one wszystkie były takie same 
i w którymś momencie zacząłbym je mylić między sobą. Więc, 
żeby móc rozróżniać swoje dzieła, każde z nich było trochę 
inne. I tak powstała różnorodność. Bóg tworzył, a jego dzie-
ła istniały w całej swojej okazałości. Nadeszła jednak chwila, 
w której boskie dzieła zaczęły absorbować Jego uwagę, chciały, 
żeby ich Stwórca się nimi zajął. Bóg na chwilę przestał two-
rzyć, żeby wysłuchać, czego chcą od Niego Jego dzieła. Wpadł 
wtedy na pomysł i powiedział: na własnym przykładzie wiem, 
co to jest nuda i nic wam nie da, jeśli się wami zajmę. O wiele 
lepszym rozwiązaniem będzie, kiedy same się czymś zajmiecie. 
Wiem, zostaniecie Wszechświatami i zaczniecie tworzyć. W ten 
sposób, po raz pierwszy, część pracy została zlecona komuś in-
nemu. Bóg najął swoich pierwszych pracowników, którym dał 
zadania i tak się dzieje do tej pory i nie można spod tego uciec 
– zaczyna się samemu, a kiedy nie można nadążyć, zleca się 
komuś część własnej roboty. 

Wszystko dzieje się na wzór i podobieństwo Boga. 

Wiem, ktoś już to zdanie napisał i to wiele razy, nie jest to 
mój autorski pomysł, nic z tego, co piszę, nie jest mego autor-
stwa. Ja podpisuję się pod tym raczej jako podwykonawca, niż 
autor, moja dusza powiedziała do mnie: 

 – Usiądź na krześle, które zostało dla ciebie przeznaczone, 
nie szukaj szczęścia gdzie indziej, twoje szczęście jest tutaj, nie 
w Tybecie, ani w żadnym innym miejscu na Ziemi, spod woli 
bożej nie możesz uciec.

Gdy już zaakceptowałam fakt, że właśnie to krzesło zostało 
przeznaczone dla mnie, dopiero wtedy dostałam do wykonania 
dzieło. Bóg zachowuje się tak, jak każdy przeciętny szef, nie ja 
mam robić to, co chcę, lecz On zleca mi konkretną robotę do 
wykonania, nie mam tu nic do gadania. To jest boska korpora-
cja i każdy z nas ma w niej coś do zrobienia, a jak mu się nie 
podoba, to zostanie zastąpiony kimś innym. Boski plan stworze-
nia jest napisany do końca, jednak większość z nas nie rozumie 
sposobu, w jaki jest napisany. 

Zostało określone tylko to, co ma być zrobione, a nie to, 
kto to ma zrobić. Książka ta miała zostać napisana, najpierw 



— 17 —

została stworzona w energii, a następnie zaczęto szukać kogoś, 
kto ją zrealizuje w materii. Napatoczyłam się ja, nie jestem ni-
kim więcej, niż tylko wykonawcą zleconej mi roboty i ręczę wam 
słowem, zacznijcie patrzeć na siebie w ten sposób, to jest pierw-
szy krok na drodze do szczęścia.

Powróćmy jednak do aktu stworzenia. 
Dzieła boże – Wszechświaty, nie wiedziały, jak mają two-

rzyć, nigdy wcześniej tego nie robiły. Zapytały więc swego Pana, 
co mają robić, a on im odpowiedział: Co chcecie, kreatywność 
polega na pomysłowości, daję wam wolność tworzenia. Jednak 
Wszechświaty, dalej nie wiedząc, co mają robić, odwzorowały 
swojego Stwórcę, wzięły część siebie i umieściły ją w samym 
swoim centrum. Z powodu cech kreatywności i pomysłowości, 
każde z tych dzieł było inne, ale każde z nich miało tę samą 
funkcję, było centralną gwiazdą Wszechświata, tą najpiękniej-
szą i najjaśniejszą. Bóg patrzył, jak tworzą jego dzieci i cieszył 
się tym. Każde z nich było nieskończenie kreatywne i nieskoń-
czenie pomysłowe, lecz pomysłowość każdego z nich rozwijała 
się w inny sposób. 

Bóg to zauważył, a ponieważ jest mądry, stworzył na-
stępną zasadę i nazwał ją niepowtarzalnością. Odtąd coś, 
co stało się przez przypadek, przemieniło się w zasadę. 
Wszechświaty, kreując swoje dzieła, ćwiczyły się co raz bar-
dziej w kreatywności. Każdy jednak doskonalił się w innym 
kierunku i tak, z woli bożej, powstała specjalizacja. Na ko-
niec, żeby każdy mógł cieszyć się wszystkim, nie tylko tym, 
co sam stworzył, Bóg zaproponował swoim dzieciom, aby 
zaczęły zamieniać się na dzieła i tak powstała wymiana.

Coś Wam to przypomina? Tak, nikt z nas nie może wymy-
ślić niczego nowego, możemy jedynie używać boskich zasad do 
kreacji. Niezależnie od tego, ilu wojen byśmy nie rozpętali, ilu 
krzywd nie zrobili innym, to świat, w którym żyjemy, zawsze 
będzie powracał do boskiej równowagi.

Z dniem, w którym oddałam swoje życie w ręce Boga, powoli 
zaczęłam zauważać czyniące się małe cuda. Dziwnym trafem, 
jak wtedy to nazwałam, zaczęłam przyciągać do siebie bardzo 
dobrych ludzi. Na początku działo się to małymi kroczkami, nie 
miałam pojęcia w jaki sposób. Jeszcze dostawałam tzw. kłody 



Od wydawcy

Oddajemy w Państwa ręce książkę „Przekazy duszy”, która 
jest pierwszym w Polsce, a prawdopodobnie również na świe-
cie, podręcznikiem uczącym sztuki komunikacji z duszą. 

Dla podkreślenia dialogu człowieka z jego duszą, użyliśmy 
w tekście dwóch rodzajów czcionki. Słowa pisane kursywą na-
leżą do człowieka, który opowiada swoje historie, pyta, a cza-
sami odpowiada na pytania. Zwykłą czcionką przemawia du-
sza. Zabiegu tego dokonaliśmy dla podkreślenia niezwykłości 
książki, która w całości została podyktowana właśnie przez nią. 
Słowa duszy są zwyczajne i proste, chociaż nie zawsze oczywi-
ste, czasami nawet bulwersujące, ale z pewnością poruszające 
w nas tę delikatną strunę, która każe czytać dalej i nie pozwala 
oderwać się od lektury. 

Autorka pełni w niej rolę tłumacza, kogoś posiadającego 
umiejętność rozumienia słów duszy.

Izabela Margańska, jak sama podkreśla, nigdy nie chciała 
napisać książki, nigdy nie miała zamiaru rozmawiać z duszą, 
a nawet nie bardzo interesowała się jej istnieniem. O sobie 
mówi, że jest normalnym człowiekiem z „gadającą duszą”.

Czytelnikowi zostawiamy wybór i decyzję skorzystania z za-
wartych tu porad. 

Jedno nie ulega wątpliwości - nie mogliśmy przejść obojęt-
nie wobec wiedzy przekazywanej nam wprost przez duszę. Ona 
jest jak wewnętrzny kompas, który posiadamy wszyscy i z któ-
rego możemy się nauczyć korzystać. 

Od początku pracy nad książką towarzyszy nam przekona-
nie, że „Przekazy duszy” są lekturą obowiązkową dla ludzi po-
szukujących wskazówek w świecie chaosu i nieoczekiwanych 
zmian.

Wszystkich, którzy chcą się podzielić wrażeniami po prze-
czytaniu książki, zapraszamy na stronę internetową: przekazy-
duszy.pl.



Notatki






