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Niniejsza książka stanowi kontynuację mojej poprzedniej pu-
blikacji zatytułowanej Świetlisty Wąż. zawiera wskazówki, 

których udzielają nam nasi rdzenni przodkowie. owi przodko-
wie to wciąż zamieszkujące ziemię autochtoniczne ludy, które 
dysponują – według mnie – kluczami do naszej przyszłości.

W trakcie rozmowy, jaką przeprowadziłem z członkami ra-
dy Starszych Majów Itza w stanie Jukatan, w Meksyku, stało się 
dla mnie jasne, że zgodnie z ich wierzeniami w ostatnich minu-
tach poprzedzających koniec cyklu, czyli 21 grudnia 2012 roku, 
Majowie w pełni otworzą się przed światem. Nie będą już dłużej 
skrywać tajemnic, które poznali wiele tysięcy lat temu, lecz po-
zwolą światu je poznać. Mają oni bowiem pełną świadomość te-
go, że Ty jesteś nimi. To, co przydarza się Tobie, spotyka także ich.

Majowie wierzą, że ich obowiązkiem wobec świata jest udzie-
lenie wskazówek, dzięki którym ludzkość zacznie odbierać Jedną 
rzeczywistość w nowy sposób – sercem. Innymi słowy, pragną 

 

 
 Wprowadzenie



oni nam pomóc w opuszczeniu tego starego świata i wkrocze-
niu do nowego. Według nich jest to w chwili obecnej absolut-
nie konieczne.

Ja także będę w pełni otwarcie wyjawiał informacje przeka-
zane mi przez Majów. Chcę pomóc moim krewnym we wznie-
sieniu się na wyższy poziom świadomości – a wszyscy jesteśmy 
ze sobą spokrewnieni. 

Jeżeli Biały Wąż gryzący własny ogon – Uroboros – jest ide-
alnie zsynchronizowany z cyklem ziemi, Słońca i centrum Ga-
laktyki, które także gryzą swoje ogony, to w chwili zakończenia 
cyklu wszystko stanie się możliwe. Czy ludzkość na to zareagu-
je i zacznie śnić nowy sen? Cokolwiek nastąpi, będzie to zgod-
ne z Boskim Porządkiem, a wraz z rozwojem wydarzeń wszyscy 
będziemy świadkami tego, co nasi przodkowie przygotowywali 
przez wiele tysięcy lat. 

Informacje przekazywane przez rdzenne ludy niosą nadzieję 
światu, ponieważ Starożytni towarzyszą nam przez cały czas i pra-
gną się z nami podzielić pradawnym sposobem interpretowania 
naszego codziennego życia, który przewyższa to, co usłyszeliś-
my od społeczeństwa, przedstawicieli religii, rządu i od rodziny.

Jesteśmy obecnie świadkami gwałtownej przemiany i więk-
szość z Was jest w stanie ją poczuć. Połączmy nasze serca i przy-
gotujmy się na sytuację, w której nasz świat otworzy się na nas 
w zupełnie nieoczekiwany sposób. 
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O sercu Majów, jego głębi, można opowiedzieć słowami, ale aby 
pojąć jego znaczenie i je zrozumieć, trzeba nim żyć i go do-

świadczać. Słowa pochodzą z mózgu. To jednak, o czym powin-
niśmy pamiętać, nie ma nic wspólnego z umysłem. Należy tego 
czegoś szukać w ludzkim sercu.

Posłużę się słowami, ponieważ w chwili obecnej nie dyspo-
nuję niczym lepszym. Mogę powiedzieć, że w sercu znajduje się 
święta przestrzeń, w której dokonuje się Kreacja, i że życie we 
wnętrzu tej świętej przestrzeni zmienia nastawienie człowieka 
do przyrody i całego Wszechświata.

Umysł posiada ego, które postrzega samo siebie jako coś od-
rębnego od rzeczywistości, a jednocześnie jako jej najważniej-
szy element. Jednakże we wnętrzu ludzkiego serca człowiek nie 
jest odseparowany od rzeczywistości, lecz stanowi z nią Jedność. 
Nie istnieje coś takiego, jak oddzielenie, a wszystkie części są so-
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bie równe. Majowie niestrudzenie głoszą, że żaden człowiek nie 
jest lepszy od innych ludzi. Wszyscy jesteśmy tacy sami i rów-
nie wartościowi. 

Jak zatem widać, słowa mogą opisać to, o czym jest tu mo-
wa. Jednak nie posmakujesz tego, jeżeli naprawdę nie wejdziesz 
do Świętej Przestrzeni Serca, aby poczuć tę pradawną wibrację 
i zjednoczyć się z nią. Słowa mnie ograniczają, dlatego jedynym, 
co mogę zrobić, jest dobieranie ich z rozwagą.

gWaTemala

Być może najlepszym sposobem na to, aby ukazać Ci isto-
tę serca Majów, jest rozpoczęcie od opowieści, którą mi przeka-
zali właśnie po to, abym mógł ją przedstawić Tobie. Kiedy bę-
dziesz wkraczał do gwatemalskiej dżungli, skorzystaj ze swojej 
wewnętrznej wizji i swoich zmysłów. Pamiętaj o tym, że znajdu-
jesz się blisko Boga i że jesteś z nim połączony. Jeżeli jesteś dziec-
kiem, masz większe szanse na to, że przypomnisz sobie, kim tak 
naprawdę jesteś.

W czerwcu 2007 roku przekazałem mojemu wydawcy ręko-
pis książki Świetlisty Wąż. zaprezentowałem w niej wiele opowie-
ści dotyczących ruchu kundalini ziemi oraz świętych ceremonii 
Majów i innych plemion. Książka ta opisuje, w jaki sposób zosta-
ły zmienione wewnętrzne energie naszej planety.

Jak już wcześniej wspomniałem, w czerwcu 2007 roku Don 
Alejandro odwiedził Sedonę i opowiedział publicznie o nadcho-
dzącym przesunięciu fizycznych biegunów ziemi. Mówił on także 
o tym, jak hiszpańscy konkwistadorzy zniszczyli niemal wszystkie 
archiwa i przedmioty kultury materialnej Majów i o tym, że Ma-
jowie utracili w konsekwencji znaczną część swojej wiedzy, prze-



73

powiedni i mądrości. Alejandro opowiadał o sekretnych doku-
mentach, które zostały schowane przed konkwistadorami i o tym, 
że nadszedł czas, aby Majowie zaczęli odbudowywać swoją pra-
dawną wiedzę. Powiedział, że według przepowiedni, powinni oni 
przystąpić do rekonstrukcji swojej wiedzy, swojego doświadcze-
nia, swojej mądrości i swoich wspomnień – że nadszedł już na to 
czas i że „świat będzie patrzył”.

Następnego dnia spotkałem się z Don Alejandrem osobiście. 
Przekazał mi, że zgodnie z kalendarzem Majów świat wejdzie 
wkrótce w okno Końca czasu i że w ramach przygotowań mamy 
obowiązek przeprowadzić pewne ceremonie. Kalendarz Majów 
bardzo precyzyjnie określa, kiedy owe ceremonie powinny się za-
kończyć. Wszystko to działo się trzy miesiące przed tym, jak na 
nocnym niebie pojawiła się niebieska kula wygenerowana przez 
kometę Holmes.

Don Alejandro powiedział, że rada Starszych Gwatemalskich 
Majów zdaje sobie sprawę z tego, że „świat będzie patrzył”. Miał 
na myśli grupę ludzi pochodzących z różnych części naszej plane-
ty (z wielu krajów znajdujących się na wszystkich kontynentach), 
którzy będą reprezentować świat. Poprosił mnie, abym znalazł 
tych ludzi, dokładnie sześćdziesięciu, i zgromadził ich w mieście 
Gwatemala konkretnego dnia w listopadzie 2007 roku. 

Don Alejandro i rada Starszych Gwatemalskich Majów mieli 
następnie zaprowadzić ową grupę reprezentantów świata w głąb 
gwatemalskiej dżungli, aby byli świadkami tego, jak członkowie 
rady Majów zaczynają rekonstruować swoją wiedzę, i po to, by 
wzięli udział w przeprowadzonej przez nich ceremonii. 

No cóż, nie miałem najmniejszych problemów z realizacją te-
go zadania. Wystarczyło bowiem, że wykonałem sześćdziesiąt te-
lefonów. reprezentanci zjechali się z dwudziestu trzech krajów 
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i pięciu kontynentów. W skład owej grupy wchodzili między in-
nymi: Dziadek eric z plemienia Hopi i trzech członków starszy-
zny z położonych w Kolumbii gór Sierra Nevada: Kogi Mamos, 
Arhuaco Mamos oraz jego brat, zwykły przedstawiciel plemie-
nia Arhuaco. Kogi i Arhuaco odgrywają ogromne znaczenie ze 
względu na zamierzchłą przeszłość. Don Alejandro powiedział 
mi, że Majowie byli niegdyś mieszkańcami Atlantydy, tak samo 
jak Kogi i Arhuaco. Wiedziałem o tym od wielu lat, ale kiedy usły-
szałem o tym od samego Don Alejandra, wywarło to na mnie 
ogromne wrażenie. 

Dla jasności muszę także wspomnieć, że oprócz Kogi i Ar-
huaco w kolumbijskich górach Sierra Nevada mieszkają jeszcze 
dwa inne plemiona – Wiwa i Kankuamo. one także wywodzą 
się z Atlantydy, ale w chwili obecnej nie chcą być częścią ener-
gii, która musi się ujawnić i spotkać ze światem. Aby lepiej zro-
zumieć, z jakiego powodu te trzy plemiona – Hopi, Kogi i Arhu-
aco – są tak ważne dla współczesnych czasów, skupmy się przez 
chwilę na Atlantydzie.

aTlanTyDa

Symbolem Atlantydy były trzy pierścienie, ułożone jeden we-
wnątrz drugiego. znak ten znalazł na przykład odzwierciedlenie 
w kształcie Miasta Posejdona, stolicy Atlantydy. zewnętrzny pier-
ścień reprezentował zwykłych mieszkańców Atlantydy. Środko-
wy pierścień wskazywał na kapłanów. Byli oni nazywani Majami, 
a więc dokładnie w ten sam sposób, jak obecnie. Kapłani stano-
wili pomost pomiędzy ludźmi a świadomością wewnętrznego 
pierścienia, Nakkalami (czasem można się także spotkać z pi-
sownią „Naccalowie”). 
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Nakkalowie byli wyjątkowymi ludźmi, którzy komunikowali 
się bezpośrednio ze Źródłem Wszelkiego Stworzenia znajdują-
cym się w sercu każdego człowieka. W fizycznym sercu każdego 
z nas istnieje bowiem miejsce, które jest najświętszą przestrze-
nią we Wszechświecie. obszar ten jest źródłem wszystkich fizycz-
nych i niefizycznych wytworów, w tym także ludzkich ciał. Aby 
je poznać, trzeba wniknąć do wnętrza serca. 

Święta Przestrzeń Serca to ośrodek o czysto kobiecym cha-
rakterze. Jest w nim zawarty wizerunek łona i ostatecznego Źró-
dła Wszelkiego Stworzenia. Wydaje nam się, że tylko dziecko 

Trzy pierścienie
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może zostać zrodzone z łona. Kiedy jednak łono jest połączone 
ze Świętą Przestrzenią Serca, wszystko staje się możliwe. Nawet 
takie obiekty, jak planety i gwiazdy, mogą w nim wtedy powsta-
wać i z niego wychodzić. 

Nakkalowie nauczali, że Wszelkie Stworzenie bierze się ze 
zjednoczenia przeciwieństw – kobiety i mężczyzny, makroko-
smosu i mikrokosmosu. Podczas orgazmu, we wnętrzu kobie-
cego łona – kiedy staje się ono w bezpośredni sposób połączo-
ne ze świętym śniącym sercem – manifestuje się Wszechświat.

Nakkalowie niczym nie różnili się od Majów, poza tym, że 
żyli i oddychali poprzez swoje serca i byli w bezpośredni spo-
sób połączeni z sercem Matki ziemi, z sercem ojca Słońce oraz 
z sercem Wszechświata. Mieszkali oni na Atlantydzie w spe-
cjalnych pomieszczeniach w piramidach, i w których panowa-
ła absolutna ciemność. rozświetlali je swoimi bioluminescen-
cyjnymi ciałami, a kiedy się poruszali, unosili się kilka cali nad 
ziemią. Ich ludzkie ciała nie podlegały prawu grawitacji. W tym 
stanie świadomości mogli utrzymywać świat w równowadze 
i harmonii. 

Wszystko to funkcjonowało całkiem sprawnie, dopóki 
mieszkańcy Atlantydy nie wyczerpali większości źródeł ener-
gii, w bezpośredni sposób naruszając równowagę panującą po-
między trzecim a czwartym wymiarem ziemi. Jak jednak zo-
baczysz, w ostatecznym rozrachunku nie doprowadziło to do 
katastrofy, lecz do cudów, jakie przyniósł ze sobą dwudziesty 
pierwszy wiek.

W chwili obecnej jest jasne, dlaczego współcześni Majowie, 
którzy za sprawą swojego DNA łączą się z zamierzchłą prze-
szłością Atlantydy, są dzięki niemu połączeni również z innymi 
plemionami wywodzącymi się z Atlantydy. owymi pierwotny-
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mi plemionami są: Indianie Hopi z Arizony, Kogi Mamos, Ar-
huaco Mamos, Wiwa Mamos i Kankuamo Mamos. Może ich 
być znacznie więcej. Wszystkie te plemiona potwierdzają, że są 
w bezpośredni sposób związane z Majami. Cztery plemiona za-
mieszkujące w kolumbijskich górach Sierra Nevada to potom-
kowie Nakkalów.

Istnieje jednak jeszcze jedno plemię: Tybetańczycy. opuści-
li oni Atlantydę 200 lat przed tym, jak została ona zalana przez 
ocean, i osiedlili się na terenach, które są obecnie nazywane Ty-
betem. W ich żyłach również płynie krew Nakkalów i oni sami 
to potwierdzają. 

Kiedy Atlantyda została 13 000 lat temu zalana, wskutek fi-
zycznego przesunięcia biegunów, o którym wspominałem, Ma-
jowie wskoczyli do swoich łodzi i popłynęli na półwysep Juka-
tan, położony wówczas niedaleko południowo-zachodniej części 
Atlantydy. Nakkalowie natomiast popłynęli swoimi łodziami 
tam, gdzie obecnie znajduje się kolumbijskie miasto Santa Mar-
ta. Wszystkie te plemiona pamiętają o tym, co się wydarzyło – 
nie tylko o zalaniu Atlantydy 13 000 lat temu, ale także o wyda-
rzeniach, które miały miejsce 26 000 lat temu, a nawet jeszcze 
wcześniej. 

Ceremonie przeprowadzone w 2007 roku w Gwatemali by-
ły pierwszymi uroczystościami od momentu zatonięcia Atlanty-
dy, w których brali udział członkowie wszystkich tych plemion. 
Dziadek eric, jak twierdzi, był pierwszym Indianinem Hopi, któ-
ry powrócił do Gwatemali po tym, jak jego plemię opuściło te 
tereny i wyruszyło na północ, w okolice Four Corners*. To wy-
darzenie przejdzie do historii. 

*   Miejsce położone na południowym zachodzie Stanów zjednoczonych, w którym stykają się ze sobą 
granice czterech stanów: Kolorado, Utah, Nowego Meksyku i Arizony (przyp. tłum.).
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ceremonia W gWaTemali po 13 000 laT

Kobiety i mężczyźni z całego świata spotkali się w mieście 
Gwatemala, aby wziąć udział w tajemnej świętej ceremonii, której 
celem było przebudzenie ziemi. Nasza grupa składała się z sześć-
dziesięciu uczestników oraz kilku pomocników. zebraliśmy się, 
aby pomóc Matce ziemi w tym przełomowym momencie.

Kiedy dotarliśmy do jeziora Atilla, jednego z najświętszych 
jezior Majów, naszą grupę przywitało dwudziestu pięciu spo-
śród 440 członków starszyzny. zostali oni wybrani, aby rozpo-
cząć proces odzyskiwania zapomnianej wiedzy.

Majowie przypominają sobie swoją pradawną wiedzę nie tyl-
ko za pomocą swych mózgów. W dalszej części książki opiszę ce-
remonię trzynastu kryształowych czaszek, aby zaprezentować 
kompletnie inny sposób odzyskiwania starożytnych wspomnień.

Uczestnicy ceremonii usiedli w półokręgu wokół dwudziestu 
pięciu członków majańskiej starszyzny, którzy rozpoczęli od za-
kreślenia glifu Majów przedstawiającego liczbę zero. Następnie 
zaczęli rozszyfrowywać ów glif, jakby nigdy wcześniej go nie wi-
dzieli. Po upływie mniej więcej półtorej godziny skończyli ryso-
wać liczbę zero, po czym zabrali się za glif przedstawiający liczbę 
jeden. Patrzyliśmy, jak rysują zero, jedynkę i dwójkę. obserwowa-
liśmy ich przez pół dnia. W ten sposób świat patrzył, jak Majowie 
zaczynają odtwarzać swoją wiedzę. Przepowiednia się spełnia. 

Majańskie glify przedstawiające liczby zero, jeden i dwa
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