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Kiedy zgłasza si´ do mnie na sesj´
ochotnik do podró˝y wielowymiaro-
wej, zawsze pytam: „Po co chcesz si´
tam wznieÊç? Jaka potrzeba kieruje Ci´
w Êwiat Twojej duszy? Jaka jest Twoja in-
tencja?”.
Odpowiedzi jest tyle, ile podró˝ni-

ków. Jednym chodzi o popraw´ zdro-
wia, inni szukajà miłoÊci, jeszcze inni
poprawy relacji w rodzinie albo odblo-
kowania obfitoÊci. Tak, Twoja dusza
mo˝e Ci wskazaç Êcie˝k´ prowadzàcà
do radoÊci i szcz´Êcia.
ŁatwoÊç i pr´dkoÊç surfowania po

wy˝szych Êwiatach jest bardzo indywi-
dualna, ale wi´kszoÊç z nas, ludzi, to
naprawd´ bardzo uzdolnione energe-
tycznie istoty!

Kilka dni temu pojawiła si´ u mnie
Pani B., bardzo ciepła i sympatyczna
młoda kobieta. Jest ju˝ od kilku lat
na Êcie˝ce rozwoju osobistego. Z przy-
jemnoÊcià słuchałam jej opowieÊci. Jest
bardzo otwarta i odwa˝na. Âmiało do-
konuje ˝yciowych zmian. Nie „utyka”
w narzekaniu na t´ samà przykroÊç.
Bardzo elastyczna i przebojowa.
Byłam bardzo ciekawa, nad czym

chce pracowaç.
Okazało si´, ˝e szuka po prostu

wzmocnienia na swojej Êcie˝ce, po-
twierdzenia działaƒ i dodatkowego
„doładowania” z duszy.
To jest wspaniała intencja i z przy-

jemnoÊcià zabrałam si´ do pracy.

Intencja kontaktu ze swojà esencjà
jest dla mnie zawsze sporym wyzwa-
niem. Chc´ zabraç wtedy mojego „po-
dró˝nika” jak najdalej. Pokazaç mu nie
tylko wy˝sze poziomy Ziemi, Raj czy
niezwykle zró˝nicowany Âwiat BaÊni,
ale równie˝ wprowadziç go w kr´gi ko-
smiczne. W granat z gwiazdami, gdzie
mo˝e spotkaç anioły i swojà grup´ dusz.
Na tak dalekie szybowanie po prze-

strzeniach kosmicznych potrzebne sà
porzàdne otwarcie serca i wysokie wi-
bracje.

Pani B. robiła namnie wra˝enie za-
awansowanej duszy, której osobista wi-
bracja jest ju˝ bardzo Êwietlista, tym
niemniej na wszelki wypadek postano-
wiłam sprowadziç kolejnà dawk´ ko-
smicznej energii. Nie ma lepszej drogi
do podwy˝szenia wibracji ni˝ praca
z traumà. JeÊli podró˝nik odnajdzie
w sobie sczerniałà energi´ konkretnej
traumy i zdoła otworzyç w jej obliczu
serce, czyli na dawne rany zareagowaç
z miłoÊcià, a nie zgodnie ze starym
schematem – ze strachem, nast´puje
pot´˝ne doładowanie ze èródła.
Cofn´łyÊmy si´ do kilku trauma-

tycznych chwil z dzieciƒstwa. Tak jak
przypuszczałam, Pani B. podczas pra-
cy medytacyjnej bez trudu zmieniła
swojà wewn´trznà narracj´ wobec na-
potkanej traumy. Odblokowała t´ trau-
m´, otwierajàc serce i konfrontujàc si´
z nià bez strachu. Oblała miłoÊcià prze-

ra˝onà małà dziewczynk´, która za-
mieszkiwała jej energetyczne tkanki.
Transformacja czarnej energii strachu,
którà od dzieciƒstwa Pani B. przecho-
wywała w swojej energotece, w Êwietli-
stà, zdrowà tkank´, podwy˝szyła po-
ziom kosmicznej energii ˝ycia w jej
ciele i znaczàco podniosła poziom wi-
bracji. Otwarte serce i generowaniemi-
łoÊci do samej siebie sprowokowały re-
zonans z Boskim Âwiatłem. Nastàpiło
pot´˝ne „dopromieniowanie” Boskà
Viriditas.
ByłyÊmy gotowe do podró˝y.

Przez pierwszà cz´Êç pracy w wy˝-
szych wymiarach mała dziewczynka,
którà uratowałyÊmy z zakl´cia traumy
dzieciƒstwa, stała si´ naszym przewod-
nikiem. Wzi´ła mojà podró˝niczk´ za
r´k´ i poprowadziła na słonecznà łàk´.
Znam t´ łàk´ doskonale. Towymiar

Raju. Pi´kna kraina pełna kwiatów, stru-
myków i kolorów Natury. MyÊlałam, ˝e
obie poło˝à si´ na ukwieconej trawie
i odpocznà po transformacji prze˝yç
z dzieciƒstwa. Ale dziewczynka miała
inne plany. Zaprowadziła dorosłà siebie
pod drzewo, nad którym wznosiła si´
przezroczysta kopuła. Wspi´ły si´ naj-
pierw na drzewo, potemna kopuł́ , i na
szczycie okazało si´, ˝e jest tam… Êwie-
tliste jacuzzi.
Mały basenik miał w swoim cen-

trum aktywne êródło Âwiatła, które wy-
glàdało jakmała fontanna. Przebywanie
w musujàcej substancji wlewało opali-
zujàcà energi´ w ciała i małej, i dorosłej
podró˝niczki. Âwietnie si´ razem ze so-
bà bawiły, dokazujàc i rozkoszujàc Êwie-
tlistà kàpielà.

Jednymznajciekawszychwydarzeƒ
podczas pracy w wy˝szych stanach
ÊwiadomoÊci jest szansa na wielowy-
miarowà integracj´. Na zjednoczenie
z tymi aspektami swojego „Ja”, które
od lat pozostawały oddzielone i zablo-
kowane z powodu strachu i bólu. Taka
integracja to dosłownie odzyskiwanie
fragmentów siebie i asymilowanie ich
dla wewn´trznej pełni. Jej efektem jest
zawsze stopniowe odzyskiwanie mocy.
Poprosiłam o zaproszenie dziew-

czynki do całej siebie.OpołàczenieDo-
Êwietlonego Dziecka z Dorosłà Sobà.
– Czy mogłabyÊ spróbowaç otwo-

rzyç si´ i zrobiç w sobiemiejsce na swo-
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Dwa miasta
W numerze 2/2017 opublikowaliśmy fragment książki
Terapia wielowymiarowa, a w numerze 3/2017 rozmowę z jej autorką
Barbarą Ravensdale – przewodniczką podróży po wyższych wymiarach
świadomości. Poniżej, na prośby Czytelników, prezentujemy relację
z jednej z jej ostatnich podróży wielowymiarowych.
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jà małà dziewczynk´? Dosłownie wpu-
Êciç jà, by zamieszkała w ka˝dej z Twoich
komórek?Masz okazj´, by pewnawa˝na
cz´Êç Ciebie powróciła niejako na swoje
miejsce.
Tak, Pani B. była gotowa wzrosnàç.
Prze˝yłyÊmy bardzo wzruszajàcy

moment i wszystko udało si´ znakomi-
cie.
Byłam ciekawa, co wydarzy si´ po

tym pi´knym zjednoczeniu.
Moja podró˝niczka powiedziała na-

gle: „Widz´ jakàÊ głow´, która zaglàda
z góry do jacuzzi!”.
Wstrzymałam oddech. Czy to anioł?
Okazało si´, ˝e do baseniku ze Êwia-

tłem zaglàda jednoro˝ec!
To zawsze zapowiedê podró˝y, tak

wi´c poprosiłam Panià B., aby poczo-
chrała przez chwil´ jaÊniutkà grzyw´
jednoro˝ca, przywitała si´ czule z tym
czwartowymiarowymprzepi´knym zwie-
rz´ciem i poprosiła je o zabranie do swo-
jego Domu.

Pani B. pragn´ła zaczerpnàç jak naj-
wi´cej wiedzy o swojej duszy, poznaç jej
kosmiczne zakamarki, poszerzyç Êwiado-
moÊç swojego duchowego potencjału.
Któ˝ jak nie wielowymiarowy przewod-
nik mógł nam w tym lepiej pomóc?
Nigdy nie wiem, co wydarzy si´, kie-

dy podró˝nik zmierza do swojegoDomu.
Nale˝ymy do tak wielu Êwiatów, mamy
tak ró˝ne duchoweDNA, ˝e zawsze z za-
partym tchem słuchamo Êwietlistych gru-
pach, do których w´drujà moi pod-
opieczni. Czasami znam te cywilizacje,
a czasami jest to zupełnie nowa kraina.
Pani B. sun´ła przez kosmos pełen

gwiazd. Powiewały w p´dzie jej długie,
jasne włosy i fioletowo-srebrzyste szaty,
które okreÊliła jako „ponczo”.
Na horyzoncie ukazał si´ strzelisty za-

mek wÊród wianuszka z chmur.
Jednoro˝ec potwierdził, ˝e jesteÊmy

u celu.
Na powitanie Pani B. wyszły tysiàce

aniołów.
– Jest ich tak wiele! Tak wiele! – szlo-

chała zewzruszenia. – UÊmiechajà si´ do
mnie, przekazujàmiłoÊç, to jest takie nie-
samowite uczucie! Taka wielka miłoÊç!
Tak bardzo mnie to wzrusza!
Pani B. przez dłu˝szà chwil´ płakała

z emocji.
Otaczały jà smukłe, Êwietliste istoty ze

skrzydłami.
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– A jak ty wyglàdasz w tymmiejscu,
w którym obecnie jesteÊ? – zapytałam
z ciekawoÊcià.
– Wyglàdam dokładnie tak jak oni!

– uÊmiechn´ła si´ ciepło Pani B. – Je-
stem wysmukła, Êwiecàca, cała utkana
ze Êwietlistej energii i nie uwierzysz, ale
mam skrzydła! Ja nale˝´ do tego Êwiata
– oÊwiadczyła cicho i znowu zacz´ła
płakaç ze wzruszenia.
Wtedy wysunàł si´ z grupy jeden

z wysmukłych aniołów, podszedł
i uÊmiechajàc si´, wziàł jà za r´k´.
To sà ogromne prze˝ycia i bardzo,

bardzo wysokie wibracje, kiedy staje-
my wÊród swojej Êwietlistej cywilizacji.
Ogarnia nas uczucie lekkoÊci, przyna-
le˝noÊci, ogromnej radoÊci i wielkiego
wzruszenia. Trudno to wszystko pomie-
Êciç w ziemskim sercu, tote˝ Pani B. na-
dal szlochała, anioł wspierał jà doty-
kiem i uÊmiechem, ja cierpliwie
czekałam, bo wiem, ˝e to chwile wi´k-
sze ni˝ to, do czego jesteÊmy przyzwy-
czajeni na Ziemi…

Poprosiłam, ˝eby Pani B. zapytała
o imi´ anioła, który tak pi´knie si´ o nià
troszczy.
– Mam na imi´ Abriel – odpowie-

dział uÊmiechni´ty anioł, cały czas trzy-
majàc Panià B. za r´k´.
RozÊmieszyła mnie reakcja mojej

dziarskiej podró˝niczki:
– Chyba Ariel, chciałeÊ powiedzieç?

– poprawiła go, znajàc imiona aniołów
z ziemskich przekazów.
– Nie – spokojnie odparł z uÊmie-

chem anioł. – Mam na imi´ Abriel.
Usiedli namurku zamkowego dzie-

dziƒca i Pani B. z zainteresowaniem za-
cz´ła oglàdaç swoje skrzydła.
–Wogóle nie sà pierzaste – oÊwiad-

czyła ze zdziwieniem – To jakiÊ zupełnie
innymateriał. Mieni si´, jest przezroczy-
sty, coÊ takiego jak skrzydła ziemskiej
wa˝ki. Mog´ je chowaç i wypuszczaç,
a nawet zmieniaç ich kształt. Mam na
plecach jakby dwa êródła Êwiatła, takie
Êwietliste generatory. To właÊnie z nich
mogà wyłaniaç si´ moje skrzydła, ro-
snàç, maleç i całkowicie chowaç si´. To
wszystko jest bardzo interesujàce.
W to nie wàtpiłam!
Zapytałam, czymo˝e swojego przy-

jaciela Abriela zapytaç o imi´, pod ja-
kim znajà jà w tamtym Êwiecie. Okaza-
ło si´, ˝e ma na imi´ Ametyst.

Zdziwiło mnie, ˝e jej szaty podczas
podró˝y na jednoro˝cu były dokładnie
tego koloru! Zapytałam, czy wie, jak
wyglàdajà na Ziemi ametysty. Okazało
si´, ˝e Pani B. nie wie, ˝e sà w ró˝nych
odcieniach fioletu.
– Mam wielkà ochot´ pofruwaç

z Abrielem.Wiem, ˝e to b´dzie cudow-
ne – oÊwiadczyła znienacka Pani B.
Stan´li na brzegu muru. Ale skok

w przepaÊç pełnà chmur wcale nie był
łatwy.
– Czuj´ strach. Zwyczajnie boj´ si´

pofrunàç – raportowała podró˝niczka.
– Mam wra˝enie, ˝e umiem to robiç,
ale czuj´ si´ niepewnie. Co b´dzie, je-
Êli spadn´? Ta przepaÊç wydaje si´
ogromna. Nic nie widz´ pod chmura-
mi, alemamwra˝enie, ˝e jesteÊmy bar-
dzo wysoko.
– Jestem pewna, ze fruwania si´ nie

zapomina – moim zdaniem w trakcie
podró˝y jest dodawanie podró˝nikom
otuchy. – Na pewno jest tak, jak z jazdà
na rowerze na Ziemi – przekonywałam.
– Skoromasz skrzydła, na pewnowiesz,
co z nimi zrobiç. Zresztà spójrz naAbrie-
la. Przecie˝ jest z tobà, a niewyglàdami
na kogoÊ, kto opuÊci ci´ w potrzebie.
– Tak, masz racj´ – zgodziła si´

Pani B., a za chwil´ dodała mi´kko
i z wielkim zdziwieniem:
– To niesamowite! Tutaj si´ po pro-

stu nie spada! Skoczyłam z murku, ale
nie ciàgniemniewdół.Mog´wróciç na
murek i znowu wystartowaç i powta-
rzaç to cały czas.
– No jasne! – olÊniło mnie. – To ma

sens! Przecie˝ grawitacja to typowo
ziemska przypadłoÊç! Tam nie ma gra-
witacji!

Pani B. fruwała ju˝ z gracjà i płaka-
ła, bo było to znowu tak przepełniajàce
odczucie, ˝e jej serce niemieÊciło w so-
bie pi´kna tego lotu.
Musz´ przyznaç, ˝e równie˝miałam

w ciele wra˝enie szybowania w prze-
stworzach i p´du powietrza na skórze.
Byłam bardzo wdzi´czna Pani B. za t´
przeja˝d˝k´ ponad chmurami.
Chc´ tutaj wtràciç, ˝e takawspania-

ła widocznoÊç wy˝szego Êwiata, wraz
z rozmowami ze Êwietlistymi istotami
i utrzymywaniem ciàgłoÊci wizji, i to ju˝
podczas pierwszej podró˝y, nale˝y do
wyjàtków. Oznacza to, ˝e Pani B. ma
w swoim duchowym DNA du˝y ładu-

nek tej cywilizacji smukłych, anielskich
istot. Dlatego jest tak sprawcza na Zie-
mi. Mocna przynale˝noÊç do Êwietlistej
społecznoÊci pomaga jej szybko realizo-
waç swoje zamierzenia i budowaçwie-
le udanych relacji.

Przyznam, ˝e taki podró˝nik to dla
mnie zawsze wielka gratka i okazja do
eksploracji wy˝szych wymiarów.
– Czy Abriel zgodziłby si´ pokazaç

namMÓJ Êwiat? – zapytałam z nadzie-
jà, kiedy znów wylàdowali.
Chwila konferencji na zamkowym

murku i Pani B. oÊwiadczyła:
– Tak. Mo˝emy tam polecieç.
SpołecznoÊç aniołów rozstàpiła si´

i pojawił si´ korytarz do Zielonej Krainy
pełnej jezior, lasów i rzek.
– Jest tu bardzo zielono i niebiesko

– okreÊliła swoje pierwsze wra˝enie
z nowego miejsca Pani B. – Kołujemy
w tej chwili z Abrielem nad przestron-
nym jeziorem.Widz´ na dnie jeziora ja-
kieÊ wielkie miasto. Widz´ wie˝e, ko-
puły, budynki. Abriel pyta, czy chcesz
byÊmy tam zlecieli?
– OczywiÊcie! – potwierdziłam.

– Bardzo dzi´kuj´! Ch´tnie zobacz´
swojà krain´. Czy Abriel mo˝e nam
zdradziç, jak si´ nazywa ten Êwiat?
– To Arsynia – odparł Abriel.

� � �

A co wydarzyło si´ w Arsynii i po
powrocie do Miasta Aniołów, a tak˝e
jak ta podró˝ wpłyn´ła na Panià B. „po
powrocie na Ziemi´”, opowiem na-
st´pnym razem.

Z wielowymiarowym
pozdrowieniem!

Barbara Ravensdale
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