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Współtworzenie osobistego i globalnego raju

CO-CREATING PERSONAL & GLOBAL PARADISE

Nowe modele dla lepszej i zdrowszej przyszłości

NEW PARADIGMS FOR BRIGHTER, HEALTHIER FUTURES

Akademia zadedykowana jest harmonicznemu współtworzeniu permanentnego 
pokoju na świecie i  może rozwijać się i rozwija się wciąż do wyższej paradygmy. 

Ambasada Pokoju angażuje w spotkania i treningi Ambasadorów Pokoju i 
Dyplomatów Miłości w celu realizacji oraz manifestowania różnych programów 

harmonizacji, co w praktyce kreuje stan trwałego pokoju. 
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PEACE PROGRAMS, PRAGMATIC PROJECTS & PORTALS OF POSSIBILITY

At the Embassy of Peace, we believe that in order to refine a world – so that it operates more 
harmoniously for all – we need to refine or ascend the individual. Hence we offer two in depth training 
programs that are specifically designed to deliver physical, emotional, mental and spiritual fitness and 

health. 
These PROGRAMS are:-

The Diplomats of Love Personal Fine-Tuning Program
The Ambassadors of Peace Global Gathering and Training Program

Along with our Diplomats of Love and Ambassadors of Peace Programs we also are focused on 
bringing to successful completion three specific Harmonization PROJECTS that are designed to 

eliminate war, terrorism, violence, poverty and hunger issues PLUS prepare earth for a more civilized 
future. 

These are:-
The Prana Program and 
The Madonna Frequency Planetary Peace Program
The Inter-Planetary Project
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Programy pokoju, pragmatyczne projekty oraz portale otwierające nowe możliwości
W Ambasadzie Pokoju wierzymy, że aby oczyścić świat, tak by stał się bardziej harmonijny dla 
wszystkich, należy oczyścić jednostkę oraz doprowadzić do jej wzrostu. Stąd oferujemy dwa 
programy treningowe, które zostały stworzone specjalnie, aby uzyskać psychiczne, emocjonalne, 
mentalne oraz duchowe zdrowie. 
Programami tymi są:-

Osobisty Program Oczyszczający Dyplomatów Miłości
Światowy program spotkań i treningów Ambasadorów Pokoju

Wraz z naszymi Dyplomatami Miłości i Ambasadorami Pokoju koncentrujemy się na ukończeniu z 
sukcesem 3 specjalnych projektów harmonizacji, które zostały stworzone, aby wyeliminować 
wojnę, terroryzm, przemoc, ubóstwo oraz głód, jak także przygotować Ziemię do nadejścia 
bardziej cywilizowanej przyszłości.
Projektami tymi są:-

Program Prana 
Planetarny Program Pokoju „Frekwencji Madonny”
Międzyplanetarny Projekt
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PEACE PROGRAMS, PRAGMATIC PROJECTS & 
PORTALS OF POSSIBILITY

In this presentation we will address three additional HARMONIZATION PROGRAMS that 
form the basis of the Holistic Education Program offered 

at the EMBASSY OF PEACE. 
These are:-

The Personal Harmonization Program
The Global Harmonization Program and the
Universal Harmonization Program 

3 PROGRAMS with 3 pragmatic PROJECTS with specific agendas that are currently being 
implemented by well trained individuals who align with the principles and vision of the 

EMBASSY OF PEACE. 



Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy 
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp

Program Pokoju, Projekty Pragmatyczne & Portale Możliwości

W prezentacji tej omawiamy 3 dodatkowe Programy Harmonizacji, 
które kształtują podstawę Holistycznego Programu Edukacji 
oferowanego przez Ambasadę Pokoju. 

Są nimi:-
Osobisty Program Harmonizacji
Globalny Program Harmonizacji oraz
Kosmiczny Program Harmonizacji

3 programy wraz z 3 pragmatycznymi projektami i specjalnymi 
agendami stanowią obecnie narzędzie treningu osób, które żyją w 
zgodzie z zasadami i wizjami Ambasady Pokoju.
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AMBASADA POKOJU

CELE & INTENCJE

POKOJOWY 
PROGRAM 

TRENINGOWY 
AMBASADORóW

PROJEKTY 
HARMONIZACJI 

AMBASADY 
POKOJU
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CELE & INTENCJE

Wzrost osobistego 
zdrowia i szczęścia

Wzrost globalnej 
harmonii i pokoju

Prawdziwa grzeczność, 
pokój wypełniający

planetę,
jasna przyszłość
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PROGRAM 
TRENINGOWY

AMBASADORóW
I 

DYPLOMATóW

OSOBISTY
PROGRAM 

HARMONIZACJI

ŚWIATOWY
PROGRAM 

HARMONIZACJI

KOSMICZNY
PROGRAM 

HARMONIZACJI

Ambasadorzy Pokoju – Dyplomaci Miłości
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OSOBISTY PROGRAM 
HARMONIZACJI

8 punktów ekskluzywnego 
programu stylu życia

Zdrowe, szczęśliwe, 
wypełnione sukcesem

& celami życie
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ŚWIATOWY PROGRAM 
HARMONIZACJI

PROGRAM PRANA

PLANETARNY 
PROGRAM 

POKOJU 
„FREKWENCJI MADONNY”

Zdrowie, Szczęście, Pokój, Dobrobyt dla wszystkich i dla 
wszystkiego
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KOSMICZNY
PROGRAM

HARMONIZACJI
„PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI”

Zrozumienie 
międzydymensyjnych

pól wiedzy i kosmicznej miłości

Połączenie 
cywilizowanych światów
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Projekty
Ambasady Pokoju

służące
harmonizacji

PROGRAM PRANA
Projekt wspierający 

zdrowie
i zapobiegający 

światowemu głodowi

Planetarny Program
Pokoju

„Frekwencji Madonny”

Międzyplanetarny
program

„Pola
Elizejskie”
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PROGRAM PRANA
Projekt wspierajacy

zdrowie
i zapobiegający 

światowemu głodowi

Pierwszy światowy
alterantywny

program żywienia

Alternatywne programy
żywienia dla

krajów 
Trzeciego Świata

Niezależność od 
zasobów naturalnych

Ziemii
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PROGRAM PRANA
Projekt wspierający 

zdrowie
i zapobiegający 

światowemu głodowi

Program Prana
E-BOOK oraz

badania manualne
Indywidualne

programy treningowe

E-book do pobrania na: http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-
education.asp#pranaprogram
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PLANETARNY 
PROGRAM 

POKOJU 
„FREKWENCJI 

MADONNY”

9 Programów 
kreujących pokój

darmowy
E-BOOK jako

instrukacja

Permanentny 
pokój planetarny

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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Międzyplanetarny i kosmiczny PROGRAM
„Przyszłość Ziemii”

Zajęcie miejsca wśród cywilizowanych Światów

Pozaziemskie rzeczywistości, 
multi-wersy, międzydymensjonalne domeny

kontakt (telepatia) oraz komunikacja
Agendy, osobiste oraz planetarne przygotowania

Informacje dotyczące kursu oraz program treningowy
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Kosmiczny program Przyszłość Ziemi

Milość,
Współczucie,

Zdrowie i Harmonia,
Piękno,

Wolność.

5  Pól Elizejskich
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Więcej informacji dotyczących Ambasady Pokoju.
Osobisty program treningowy dla Ambasadorów Pokoju i Dyplomatów Miłości

odbywa się drogą elektroniczną i 
jest prowadzony przez Jasmuheen we własnej osobie.

E-BOOK  Program Prana:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram

darmowy E-BOOK: Planetarny Program Pokoju „Frekwencji Madonny”:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program

Zapoznaj się także z informacjami dostępnymi pod adresem:-
Tu możesz także nabyć materiały w wersji książkowej: http://www.lulu.com/content/850017
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W ramach Ambasady Pokoju działają Ambasadorzy Pokoju. Są to osoby które aktywnie angażują się w 
tworzenie pokoju na świecie zarówno indywidualnego jak i globalnego w sposób harmonijny, który
uwzględnia wszystkie formy życia.

Ambasadorski Program Pokoju ma 3 poziomy, z których każda sekcja posiada podstawowy trening
zrozumienia oraz zastosowania międzydymensjonalnych poziomów nauki (nauki MD).

☺ Poziom 1:- AP – zrozumienie oraz zastosowanie Osobistego Programu Harmonizacji dla siebie oraz
innych

☺ Poziom 2:- AP – zrozumienie, oddziaływanie oraz kierowanie Globalnym Programem
Harmonizacji

☺ Poziom 3:- AP – zrozumienie, oddziaływanie oraz kierowanie Uniwersalnego Programu
Harmonizacji

W reaultacie tego programu Ambasador posiada wszystkie narzędzia aby życ w permanentnym stanie
głebokiego zadowolenia oraz pokoju, z całkowicie jasnymi wizjami i zamiarami, czując się całkowicie
spełnionym, zdrowym, szczesliwym oraz w harmonii ze wszystkim. 

W taki sposób Ambasadorzy są efektywni oraz skuteczni na poziomie osobistym oraz politycznym.
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• Celem tego programu treningowego jest wprowadzenie Ambasadora na poziom 
kalibracji przynajmniej 500 opisany w książce Jasmuheen Prawo miłości.
Taka kalibracja wskazuje, że osoba ta jest mądra, zadowolona, kochająca, szlachetna
oraz zdolna do realizacji ról politycznych dla Najwyższego Dobra wszystkiego i 
wszystkich. Każdy może stać się Ambasadorem Pokoju jeśli ukończył podstawowy 
regulujący program Dyplomatów Miłości lub po prostu jest Dyplomatą Miłości.

• Wszyscy uczestniczący w treningach w Ambasadzie Pokoju powinni najpierw ukończyć
program Dyplomatów Miłości, zanim przystąpia do następnego kroku jakim jest program 
regulujący Ambasadorów Pokoju.

• Każdy Ambasador Pokoju przechodzi także szkolenie w pracy z grupą harmonizujacą, 
społecznością oraz globalnymi obszarami. Zyskuje on dobre zrozumienie
międzydymensjonalnego protokolu oraz wkracza w etapy jeszcze wyżej cywilizowanych
światów. Trening zawiera także pracę z istotami pozaziemskimi oraz metody jak
wykorzystać wyższe formy komunikacji. 
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• The aim of this training program is also for the Ambassador to have a minimum 
calibration level of 500 as explained in Jasmuheen’s book The Law of Love. This is the 
calibration of someone who is wise, compassionate and loving, someone worthy and 
able to fulfill political-type roles for the highest good of all. A person can be an 
Ambassador of Peace who has done basic fine-tuning with the Diplomats of Love 
program, or just a Diplomat of Love. 

• All people undergoing training with the EMBASSY OF PEACE must first take the 
Diplomats of Love base program before moving on for further fine-tuning as an 
Ambassador of Peace. 

• Each Ambassador of Peace will also be trained in working with and harmonizing 
group, community and global fields plus they will gain a good understanding in inter-
dimensional protocol as we join with more civilized worlds. Training will also be given 
in working with extra-terrestrial intelligence and how to utilize higher forms of 
communication.
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• Program Dyplomatów Miłości ma także 3 poziomy, z których każda sekcja zawiera
podstawowy trening zrozumienia oraz wykorzystania międzydymensyjnych pól wiedzy
(I.D.). Jest on mniej polityczny w swej orientacji i stworzony w celu, aby człowiek stał 
się bardziej szczęśliwy oraz efektywny, stając się mniej zależnym od zewnętrznych
zasobów oraz bardziej w harmonii ze wszystkim.

• poziom 1:- DM – zrozumienie oraz zastosowanie OSOBISTEGO PROGRAMU 
HARMONIZACJI
poziom 2:- DM – zrozumienie oraz aktywne działanie bez podejmowania prób w 
zakresie działania ŚWIATOWEGO PROGRAMU HARMONIZACJI
poziom 3:- DM – zrozumienie oraz aktywne działanie w UNIWERSALNYM 
PROGRAMIE HARMONIZACJI

• Każdy Dyplomata Miłości jest apolityczny. Nie wymaga się tu badania kalibracji
ponieważ najważniejszym wskaźnikiem sukcesu jest stały wzrost piękna w życiu
człowieka. Jeśli w życiu nie pojawia się piękno, wówczas osobisty model rzeczywistości
jednostki wymaga modyfikacji.



2424
Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy 

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp

• The DIPLOMAT’S OF LOVE PROGRAM also has three levels with each section 
having basic training in understanding and applying Inter-Dimensional Field Science 
(I.D.); and while it is less political in orientation, it is still designed to deliver similar 
results i.e. a healthier, happier more effective individual who is less dependant on 
external resources and thus more in harmony with all.

• Level 1:- DL – Understanding and applying the PERSONAL HARMONIZATION 
PROGRAM

☺ Level 2:- DL – Understanding and being active without effort in the GLOBAL 
HARMONIZATION PROGRAM

☺ Level 3:- DL – Understanding and being active in the UNIVERSAL 
HARMONIZATION PROGRAM

• As the Diplomat of Love program is apolitical, there is no calibration testing required 
as the main indicator of success with this is a constant flow of Grace in a person’s life. 
If Grace is not flowing then the individual’s personal model of reality will need 
adjusting.
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AMBASADA POKOJU – OSOBISTY PROGRAM HARMONIZACJI

W AMBASADZIE POKOJU nasze programy treningowe bazują na OSOBISTEJ 
HARMONIZACJI. Dyplomaci oraz Ambasadorzy nabywają jej dzięki pragmatycznym
narzędziom oraz holistycznej edukacji, która bazuje na międzydymensyjnych Polach
Wiedzy. Używanie ich umożliwia harmonijny przepływ naszej osobistej wewnętrznej

energii, a także naszą harmonijną obecność na Ziemi.

w sekcji osobistego przystosowania istnieją 3 aspekty do omówienia:
• atrakcyjny program sposobu na życie ma za zadanie dodać nam efektywności i zdrowia

na wszystkich poziomach od psychicznego po duchowy oraz wesprzeć efektywne oraz
wydajne użycie czasu omawianego w serii biopól.

• przystosowanie oraz intencje – realizacja naszych potencjałów na poziomie
psychicznym, emocjonalnym, mentalnym oraz duchowym plus zrozumienie oraz
zastosowanie nauk I.D.

• rezultat: świadoma współpraca z niesamowitymi wynikami.
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EMBASSY OF PEACE - PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM

At the EMBASSY OF PEACE our fine-tuning and training programs begin with basic 
PERSONAL HARMONIZATION where our Diplomats and Ambassadors are provided with 

pragmatic tools plus holistic education that is based on Inter-Dimensional Field Science. 
When applied these will allow us to harmonize our own internal energy flow and also have 

our presence harmonize the world.

There are three aspects to discuss in this section of personal attunement.
☺ The Luscious Lifestyle Program to get us fit and healthy on all levels from the physical to 

the spiritual – i.e. the efficient and effective use of time as discussed in the Biofields Series.
☺ Attitudes & Intentions - fulfilling our potential on physical, emotional, mental and spiritual 

levels PLUS understanding and utilizing the Science if I.D.
☺ Designer outcomes – conscious co-creation with incredible results.
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AMBASADA POKOJU – OSOBISTY PROGRAM HARMONIZACJI
Badania prowadzone przez ponad 44 lata przez Ambasadora Pokoju Jasmuheen  

wykazały, że wraz ze zmiana systemu odżywiania naszego świata wzrasta
przepływ energii Chi. To z kolei powoduje wzrost poziomu naszego

osobistego zdrowia oraz szcześcia. Przyjrzyjmy się temu dokładniej w 
ŚWIATOWYM PROGRAMIE TRENINGOWYM HARMONIZACJI.

Badania Jasmuheen wykazały także , że jedną z dróg wzrostu naszego zdrowia
fizycznego oraz poziomu szczęścia jest stanie się zdrowym psychicznie, 

emocjonalnie, mentalnie oraz duchowo. Wówczas stajemy się zdrowi a to, jak
spędzamy nasz czas oraz nasz styl życia staje się tego konsekwencją.
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EMBASSY OF PEACE - PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM

Research conducted by Peace Ambassador Jasmuheen over a period of 44 
years has found that a way to have our presence nourish our world is by 

increasing our Chi flow. This in turn will increase our personal health and 
happiness levels and so we will look at this in detail in the Global 

Harmonization Prana Program Training. 

Her research has also determined that one of the main ways to increase our 
health and happiness levels is to become physically, emotionally, mentally 
and spiritually fit and that we can achieve this fitness by how we spend our 

time and the lifestyle we develop as a consequence.
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Atrakcyjny program stylu życia dla budowania osobistego zdrowia i  szczęścia
(L.L.P.)

Krok pierwszy dla naszych Dyplomatow Miłości oraz Ambasadorów Pokoju to 
wdrażanie w życie następujących 8 punktów:-

• medytacja
• modlitwa

• tajemnica umysłu & świadome programowanie
• dieta wegetariańska jeśli możliwe

• ćwiczenia
• obsługa

• spędzanie czasu w wyciszeniu na łonie natury
• użycie muzyki relaksacyjno-medytacyjnej
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THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM 
for Personal Health & Happiness

Step one for both our Diplomats of Love and Ambassadors of Peace is to 
begin the immediate application of the following 8 points:-

Meditation.
Prayer.

Mind Mastery & Conscious Programming.
A vegetarian diet where possible.

Exercise.
Service.

Time in silence in nature.
The use of devotional or sacred music.
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Atrakcyjny program stylu życia wspierający osobiste zdrowie oraz szczęście

(L.L.P.)

Szczegółowe opracowanie tych 8 aspektów w kontekście ich zastosowania przez naszych
Dyplomatów i Ambasadorów:-

Medytacja. Właściwie sprowadza się ona do wygodnej pozycji i wyciszenia. Pozostań w tej ciszy
przez jakiś czas codziennie rano i jeśli jest to możliwe, to także każdego wieczoru. Rób to z 
intencją, aby usłyszeć, poczuć zmysłami i poznać oświecony aspekt twojej własnej natury. 
Jeśli się na nim skupisz, ta czysta i doskonała część wszystkich ludzi będzie rosła dzięki prawu
uniwersalnego rezonansu.

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania będą udzielane w poszczególnych modułach 
treningu Ambasadorów i Dyplomatów.

UWAGA: Proszę zwrócić się do UFI z prośbą o udostępnienie najlepszych przyrządów do 
medytacji, tak aby można było w pełni odkrywać swoją wzbogacajacą się naturę. Podczas
oczekiwania na efekty, proponujemy zastosować techniki oddechowe zawarte w naszych
programach: ŚWIATOWYM PROGRAMIE HARMONIZACJI oraz PROGRAMIE PRANA..
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Elaborating on these 8 points further as they apply to our 
Diplomats and Ambassadors:-

1. Meditation. Basically this means – sit down, shut up and be still and silent for a period 
of time every morning and if possible also every evening. Do this with an intention to 
hear, feel, sense and know the already enlightened aspect of your own nature. This 
pure and perfect part of all people will grow and blossom when it is focused upon and 
this is due to the universal law of resonance. Instruction re the detailed of use of this 
will be provided through the Ambassadors and Diplomats Training modules.

NOTE: We recommend that you ask the UFI to bring you the perfect meditation tools so 
that you can fully explore your ascended nature. While waiting for these to come we 

suggest you practice utilizing the breathing tools that we offer in the section on 
GLOBAL HARMONIZATION and THE PRANA PROGRAM.
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Atrakcyjny styl życia (L.L.P.) - program zawierający 8 zagadnień – ciąg dalszy:-

2. Modlitwa. Pod tym zagadnieniem rozumiemy ustanowienie inteligentnej komunikacji z UFI – Kosmicznymi Polami
Nieskończonej Miłości i Inteligencji, które odpowiadają na myśli oraz uczucia wszystkich form życia. 

3. Programowanie Mistrzostwo Ducha oraz Świadomości. Oznacza to służący i podległy nam umysł - nie bycie 
służącym swego umysłu. Oznacza to także uwolnienie się od wszelkich ograniczeń i negatywnego myślenia oraz 
studiując międzydymensyjne pola wiedzy w Ambasadzie zrozumienie siły umysłu w procesie kreacji 
rzeczywistości.

Szczegółowej instrukcji dostarczą moduły treningowe Ambasadorów i Dyplomatów.
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The LUSCIUS LIFESTYLES 8 Point Program - continued:-

2. Prayer. In this sense we mean establishing intelligent communion with the UF.I. the 
Universal Field of Infinite love and intelligence that responds to the thoughts and feeling 
patterns of all life forms. 

3. Mind Mastery & Conscious Programming. This means using the mind as our servant rather 
than being the servant of our mind. It also means letting go of all limited and negative 
thinking and by studying inter-dimensional field science as provided by the Embassy –

understanding the power of mind in reality creation. 

Detailed instruction in all of this will be provided through the Ambassadors and 
Diplomats Training modules.
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Atrakcyjny styl życia (L.L.P.) - program zawierający 8 zagadnień – ciąg dalszy:-

4. Dieta wegetariańska jeśli możliwe. 
Zacznij rozświetlać swoją dietę. Jedz mniejsze ilości i rzadziej, wzbogacaj jedzenie, aż 

staniesz się vegetarianinem, potem veganem, aż będziesz jadł jedynie surowe jedzenie, 
sok lub ewentualnie głównie tylko pranę, aż będziesz jadł jedynie teraz i tylko dla 
czystej przyjemności.

(zanim poczynisz próby życia wyłącznie praną upewnij się, że zbadałeś ten obszar 
dogłębnie, stosujesz wszystkie programy i treningi i jest to bezpieczne dla twojego 
systemu.) 

Ponownie szczegółowej instrukcji dostarczą moduły treningowe Ambasadorów i 
Dyplomatów.

5. ćwiczenia. Uzdrów swe ciało, które jest świątyną, a jej przestrzenie są rozświetlone i 
mają wyrastającą naturę. Znajdź kombinację ćwiczeń tai chi, yogi, qi gongu itd., tańca 
i trening wagowy, które pozwolą Ci w przyjemny sposób stworzyć silny i sprawny 
system fizyczny.
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The Luscious Lifestyles Program continued ….

4. A vegetarian diet where possible. Begin to lighten up your diet. Eat smaller amounts and 
less often and refine it until you firstly vegetarian, then vegan, then on raw food only, 
then on juice and then eventually mainly only prana and eating only now and then for the 
pure pleasure of it. (Before attempting to live purely on prana, make sure you have 
researched this fully and applied all the programs and training so it is safe for your 
system.)

Again detailed instruction re how to do this will be provided through the Ambassadors and 
Diplomats Training modules.

5. Exercise. Treat the body as a Temple that houses our enlightened – ascended nature. Find a 
combination of exercises from tai hi, yoga, qigong etc and even dance and weight training 
that allows you to create a strong and fit physical system in an enjoyable way.
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Atrakcyjny styl życia (L.L.P.) - program zawierający 8 zagadnień – ciąg dalszy:-

6. Służba.
Ambasadorzy Pokoju oraz Dyplomaci Miłości, którzy wspierają paradygmę Ambasady Pokoju 

odkryli, że szczere zobowiązanie służby płynące z serca, przyciąga do nas silną falę Chwały, a 
nasza służba na świecie realizuje się z wielką łatwością i przyjemnością.

7. Czas spędzony w ciszy z naturą.
Ambasadorzy Pokoju i Dyplomaci Miłości liczą się ze środowiskiem, kochają honor i respektują 

wszystkie formy życia. Czas spędzony w ciszy pozwala nam nie tylko absorbować więcej 
ziemskiej prany, ale także stać się w pozytywny sposób bardziej świadomymi na naszej planecie.

8. Wykorzystanie muzyki kontemplacyjno-medytacyjnej.
Dwoma najpiękniejszymi frekwencjami naszych Ambasadorów Pokoju i Dyplomatów Miłości są 

współczucie i pobożność. Dobrze uregulowane i czyste centrum serca wspiera przyciąganie mocy 
w królestwie służby.
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The Luscious Lifestyles Program continued ….

6. Service. Ambassadors of peace and Diplomats of love who support the EMBASSY OF PEACE 
paradigm have discovered that a sincere hearted commitment to service attracts to us a strong 
wave of Grace so that our service work in the world unfolds with great ease and joy.

7. Time in silence in nature. Ambassadors of Peace and Diplomats of Love are considerate of their 
environment and love honor and respect all life. Time in silence allows us to not just absorb 
more Earth prana but to also become more conscious of our planet in a positive way.

8. The use of devotional or sacred music. Two of the most beautiful frequencies that our 
Ambassadors of Peace and Diplomats of Love are compassion and devotion. A well tuned 
heart centre that is pure attracts powerful support in the realm of service.
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Korzyści wynikające z atrakcyjnego programu stylu życia (L.L.P.):-

Codzienna praktyka tych 8 punktów sprawi, że staniemy się zdrowi, szczęśliwi, sharmonizowani, a 
wraz z naszą zmianą zmieni się także nasze społeczeństwo. Oczyszczając energetykę naszego 
organizmu uświadamiamy sobie nasz wysoki potencjał i kim naprawdę jesteśmy, naszą Jaźń, którą 
oddychamy i która daje nam życie. Teraz wiemy, jak zaktywować Boską Moc, która leży w tym 
obrębie (przy jej pomocy dobrze dobierając frekwencję lub dzięki naszemu stylowi życia). Następnym 
pytaniem może być: „a co w tym jest dla mnie?” Obok ogromnego potencjału radości oraz spełnienia, 
praktykowanie takiego stylu życia:

• wyeliminuje całą wojnę, przemoc, przyniesie pokój na świecie - pokój wewnętrzny przyniesie także 
pokój zewnętrzny.

• wyeliminowanie tego stanowi system prewencyjnej medycyny - zaoszczędzi rządom oraz podatnikom 
biliony dolarów na tradycyjnym i alternatywnym systemie zdrowia. Ekskluzywny styl życia przyniesie  
każdej osobie poprawę zdrowia oraz witalność na każdym poziomie.

• Główną korzyścią wypływającą z tej praktyki jest to, że zaspokaja ona ludzkie potrzeby oraz chęci w 
głębokim stopniu. Ludzie stają się w naturalny sposób altruistyczni i opiekuńczy szerząc światową 
harmonię.

• Program stylu życia sprawia, że wzrasta Boska Jaźń jako idealny wewnętrzny nauczyciel, który 
prowadzi osobę, aby zawsze była w doskonałym pokoju w doskonałym dla siebie czasie i planecie.
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THE BENEFITS OF THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM:-

The daily practice of these 8 points will make us healthy, happy and harmonized within and without 
and as we change so do our societies. By refining ourselves energetically we also release our highest 
potential and experience who we really are, the Self that breathes us and gives us life. Now we know 
how to activate this Divine power that lies within – our DOW – by frequency matching with it via our 
lifestyle, then the next question may be “What’s in it for me?” Apart from the overwhelming joy and 
fulfillment, the practice of L.L.P. en masse will
•eliminate all war and violence and hence bring world peace, as inner peace brings outer peace 
•eliminate dis-ease by acting as a system of preventative medicine hence it will 
•save governments and taxpayers billions of dollars on traditional and alternative health care systems; 
as L.L.P. delivers to each person improved health and vitality on all levels. 
The main benefit of the practice of L.L.P. is that people’s needs and desires are satisfied on the deepest 
levels so that they naturally become more altruistic and caring towards all thus promoting global 
harmony. 
•L.L.P. increases communication with the Divine Self as the perfect inner teacher who will then guide 
each person to always be in the perfect place at the perfect time doing the perfect things for themselves 
and their planet. 
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Korzyści z atrakcyjnego programu stylu życia (L.L.P.), ciąg dalszy:-

L.L.P. aktywuje dużą część mózgu (4/5), którego zazwyczaj nie używamy, a gdzie znajduje się nasza wyższa 
forma umysłu oraz świadomość wyższej natury. 
L.L.P. jest stylem życia, który ludzie stosują, aby uzyskać dostęp do Kanału Boskiego Pożywienia. Jego wybór 
oszczędza nam mnóstwo pieniędzy, daje nam więcej czasu i ma ogromne korzyści dla naszej światowej 
ekonomiki i środowiska. 
Ruchy w obrębie L.L.P. są działaniami wychodzącymi poza ramy ego, chluby, chciwości, materializmu, gier 
mocy i słabej natury niższego umysłu. 
Podczas gdy ludzkości brakuje dyscypliny i umiejętności dobrze wytrenowanego adepta, żyjący zgodnie z  
L.L.P. mają siłę, dzięki której mogą doznać uwolnienia, a praktykowanie L.L.P. stymuluje tą siłę efektywniej 
niż możemy sobie to wyobrazić. 
Szczere praktykowanie L.L.P. sprawi, że dostąpimy stanu satysfakcji wypływającej z faktu, że jesteśmy wolni 
od wszelkich rządz.
Staniemy się także bardziej bezstronni, bystrzy, nienaganni oraz wypełnieni miłością.

uwaga: Szczegółowe informacje dot. L.L.P. można obecnie uzyskać w Ambasadzie Pokoju. Osoby 
zainteresowane naszymi agendami i projektami mogą rozpocząć własny proces oczyszczania korzystając z 
punktów 1-8.
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THE BENEFITS OF THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM continued:-

L.L.P. activates the four-fifths of the brain we usually don’t use which houses our higher mind and 
higher nature consciousness. 
•L.L.P. is the lifestyle that people use to access the Divine Nutrition channel. This choice saves us 
lots of money, gives us lots more time and has huge long term benefits for our global economy and 
environment.
•L.L.P. moves its practitioner beyond ego, pride, greed, materialism, power games and the baser 
nature of the lower mind. While humanity may lack the discipline or even the skill of a highly 
trained adept, all have DOW power which can be released at will. The practice of L.L.P. releases 
this power more effectively than we can imagine. 
•The sincere practice of L.L.P. will move us into a state of such satisfaction that we are free from 
all desires. We also become more detached, discerning, impeccable and filled with love.

NOTE: These details of The Luscious Lifestyle Program are now offered freely by the EMBASSY 
OF PEACE so that those interested in our agendas and projects can begin their own process of 
refinement by experiencing the benefits of living points 1 to 8.
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Światowy program harmonizacji

Projektem numer 1 Ambasady Pokoju jest Program Prana. Jest to projekt stworzony, aby minimalizować, a nawet 
eliminować wszelkie bariery na drodze do zdrowia i rozwiązania problemów światowego głodu.
Szczegóły znajdziesz tu:
Program Prana, prezentacja PowerPoint z Jasmuheen
Niniejszy tekst stanowi swego rodzaju skrót najważniejszych informacji z książki Program Prana i jest związany z 
programem żywienia dla Trzeciego Świata.

Program Prana dla wspierania światowego zdrowia oraz eliminacji problemu światowego głodu
Specjalnie dla krajów Trzeciego Świata przeznaczony do paralelnego  zastosowania z realizowanymi do tej 
pory programami pomocy i dostarczania zasobów. Program ten opracowany przez Jasmuheen i Kosmiczną 
Akademię Internetową po 12 latach prób i badań na zachodzie, w których wzięło udział 30 tys. osób został 
zaprezentowany 
Stowarzyszeniu Society for Conscious Living Organizacji Narodów Zjednoczonych w listopadzie 2005 
roku w Wiedniu.

Darmowy E-BOOK do pobrania, projekt nr 1, Program Prana:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EP-
PRANA-PROGRAM-Project-1-TWF
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GLOBAL HARMONIZATION PROGRAM

PROJECT NO 1 OF THE EMBASSY OF PEACE is THE PRANA PROGRAM – this is a project 
that is designed to minimize and eventually eliminate any limiting health & global hunger issues.

For a brief look at this go to: 
THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen

The following pages are an extract from THE PRANA PROGRAM book 
as it deals with Third World feeding programs. 

The Prana Program for World Health & Hunger Challenges
Specializing in Third World countries – to be used in conjunction 

with existing aid and resource redistribution programs. Researched and written by Jasmuheen and 
the Cosmic Internet Academy, as presented to The Society for Conscious Living at the United 

Nations, Vienna November 2005, after 12 years of trial and experimentation in the west among 
30,000 people.

For a free E-BOOK on Project no 1.  THE PRANA PROGRAM at:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-

free/EP-PRANA-PROGRAM-Project-1-TWF
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Program Prana

Podręcznik Programu Prana jest kompilacją ponad 33 letnich osobistych prób i eksperymentów Ambasadora Pokoju 
Jasmuheen. Żyła ona tym stylem życia, aby uczynić tą alternatywną formę odżywiania dostępną dla ludzi na zachodzie. 
Wszystko, czego potrzebujesz wiedzieć o pranie, alternatywnej energii Nowego Milenium zawiera praktyczny Program 
Prana stworzony, aby wyeliminować problem głodu w krajach Trzeciego Świata.  

Czy potrafimy zmierzyć się z wszystkimi wyzwaniami w zakresie zdrowia i głodu na naszej planecie? 
Czy w taki sposób można zaspokoić głód psychiczny, emocjonalny, mentalny każdego człowieka i uczynić to w sposób, 
który tworzy pokój i harmonię na ziemi?

Minęła ponad dekada eksperymentalnych badań na polu alternatywnego odżywiania za pomocą energii Chi lub prany, 
znanych jako kosmiczne cząsteczki. Jasmuheen jako wiodący badacz na tym obszarze stworzyła program specjalnie dla 
krajów Trzeciego Świata, gdzie e-book Programu  Prana stanowi swoistą encyklopedię – kompendium o „wszystkim tym 
i jeszcze więcej, co zawsze chcieliśmy wiedzieć o pranie”. Zawiera on pytanie i odpowiedzi dotyczące alternatywnych 
metod odżywiania oraz odciągania wody z ciała stosując wewnętrzne zasoby energetyczne produkowane w ciele. 
Rozwiązuje to problem zależności świata od zasobów żywieniowych i zmienia jego sytuację ekonomiczną.   

Darmowy E-BOOK projektu nr 1, Programu Prana dostępny jest pod adresem:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EP-PRANA-PROGRAM-

Project-1-TWF
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THE PRANA PROGRAM

The Prana Program manual is the compilation of over 33 years of personal trial and experimentation 
by Peace Ambassador Jasmuheen as she lived the lifestyle to allow this alternate form of 

nourishment to be available for individuals in the west. Everything you need to know about 
prana. Alternate Energy for the New Millennium, including a practical Prana Program for 

eliminating hunger in Third World countries.

Can we eliminate all health & hunger challenges on our planet? Is there a way of satiating everyone’s 
physical, emotional, mental and spiritual hungers and do it in a way that creates peace and harmony 
in our world?

After over a decade of experiential research in the field of alternate nourishment utilizing chi or 
prana – also known as cosmic particles – Jasmuheen as leading researcher in this field, now puts 
forth a program to do just that. Specializing in Third World countries, THE PRANA PROGRAM e-
book is an encyclopedia type compendium of ‘everything you always wanted to know about prana 
and more’. Styled in Question & Answer format this book covers alternate methods of nourishing 
and even hydrating the body using an inner energy source already produced in the body thus freeing 
us from our dependence on world’s food resources and changing the economic status of our world.
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Program Prana

Książka ta zawiera zestaw pytań z ostatniej dekady podróży Jasmuheen i obejmuje swym zakresem 
szczegółowe informacje na następujące tematy:
Korzyści Programu Prana & Bio-system; 
Prana & mózg; Prana & ciemna technlogia;
Prana & serce; Prana & komórki; Prana & pola wiedzy; 
Prana & międzydymensyjne życie; 
Przygotowanie, fizyczne zmiany & Preprogramowanie; 
Kalibracja, Testowanie & komfortowe transformacje; 
Społeczne uwarunkowania - Prana & społeczne uwarunkowania; Prana & rodzicielstwo; Prana & inni 
członkowie rodziny – harmoniczne tworzenie domu; 
Prana & dysharmonia w stylu żywienia eating Disorders; Prana & seksualność; 
Zagadnienia globalne - dary & wzrost - przeszłość, teraźniejszość & przyszłość; Prana & zdrowie; Prana & 
religia; 
Program Prana & środowisko; Program Prana & polityka; sceptyczność & media;
dodatkowo żywienie słoneczne, Bigu - większy przekrój zawierają rozdziały 2-8 Programu Prana.
Rozdział 9 dotyczy prostego pragmatycznego systemu żywienia stworzonego dla ogólnoświatowych wyzwań 
zdrowotnych, dotyczących problemu głodu oraz dla wyzwań krajów Trzeciego Świata. 
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THE PRANA PROGRAM

Compiling questions from the last decade of her travels, this latest book also offers details on: 
Prana Program Benefits; Prana & the Bio-system; 
Prana & The Brain; Prana & Darkroom Technology;
Prana & The Heart; Prana & The Cells; Prana & Field Science; 
Prana & Inter-dimensional Life; 
Preparation, Physical Changes & Preprogramming; Calibration, Testing & Comfortable 
Conversions; 
Social Scenes - Prana & Social Scenes; Prana & Parenting; Prana & Other Family Members –
Harmonizing Households; 
Prana & eating Disorders; Prana & Sexuality; 
Global Issues - Gifts & Growth - Past, Present & Future; Prana & Health; Prana & Religion; 
The Prana Program & the Environment; The Prana Program & Politics; Skeptics & the 
Media; plus Solar Nourishment, Bigu & The Bigger Picture are in Chapters 2 to 8 of THE 
PRANA PROGRAM.
Chapter 9 deals with a pragmatic simple nourishment system for both first and third world 
health and hunger challenges.
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Program Prana specjalnie stworzony, aby stawić czoła wyzwaniom krajów Trzeciego  
Świata:
Intencje & wyniki:-
część a) mentalne poglądy & programy umysłu
część b) życie w społeczności & Wspierające pola
część c) alternatywny pragmatyczny wewnętrzny mechanizm żywienia
część d) prosty słoneczny program żywienia, Bigu oraz badań
część e) przedłużenie wydolności zasobów & statystyki środowiska
część f) redystrybucja zasobów & Program Prana

Program Prana – badania z Jasmuheen – minimalizowanie wyzwań globalnego zdrowia i 
problemu głodu – szczegółowe informacje zawierają części A, B, E & F, które dostępne są pod 
adresem:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#prana-program
Pełne informacje dot. badań Programu Prana można uzyskać pod adresem:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram

Prezentacja PowerPoint Programu Prana z Jasmuheen:
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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The Prana Program Specifically addressing: Third World Challenges

Intentions & Outcomes:-
☺ Part a) Mental Attitudes & Mindsets
☺ Part b) Community Life & Supportive Fields
☺ Part c) Alternate Pragmatic Internal Feeding Mechanisms
☺ Part d) A simple Solar Feeding Program, Bigu & Research 
☺ Part e) Resource Sustainability & Environmental Statistics
☺ Part f) Resource Redistribution & The Prana Program

The Prana Program – Research with Jasmuheen - Minimizing Global Health & Hunger 
Challenges – for more on PARTS A, B, E & F of the above go to:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#prana-program or 
for the complete research read the THE PRANA PROGRAM at:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram

THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen  
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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Program Prana specjalnie stworzony, aby stawić czoła wyzwaniom krajów 
Trzeciego Świata

Program Prana – badania z Jasmuheen – stawienie czoła wyzwaniom światowego głodu i 
zagadnieniom zdrowia – więcej informacji do części A, B, E & F można uzyskać tu:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#prana-program or 
całkowite informacje dot. badań Programu Prana dostępne są tu:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram

Prezentacja PowerPoint Programu Prana z Jasmuheen  
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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The Prana Program Specifically addressing: Third World Challenges

Introduction:- Intentions, outcomes and definitions.

Q: What is your intention with offering The Prana Program to Third World countries? What 
outcome would you like to achieve?
A: After 14 years of experiential research and refinement of this feeding system in the west, and with the continuing 
focus on providing more effective aid packages into countries like Africa, and Third World countries, we would like to 
add our research as an additional layer to the usual aid programs. Using modern technology of the internet with audio 
and visual presentations, we can train people to understand and teach a simple program of alternate internal nutrition, 
and thus alleviate some of the stress of trying to distribute other resources into these areas. We also hope to reduce 
mortality rates and pro-actively improve health and happiness levels of those struggling to survive who currently suffer 
from lack of proper nourishment. With a child dying of hunger related diseases every 2 seconds there is nothing to be 
lost and everything to be gained by adding The Prana Program to existing aid packages.

Q: Is it your intention that The Prana Program replace normal food supplies in all countries?
A: In the short term definitely not. However increasing the pranic flow, and adding the mindset that prana can provide 
an additional level of nourishment, can be very beneficial to all. For example, I know of many people who for years 
have lived very healthily without taking vitamin supplements and whose calorie intake has averaged less than 300 
calories per day – myself included. By relying on prana to provide what we need nutritionally, our dependency on 
global food resources has dropped substantially with no detriment to our health. For example, in a recent BBC 
documentary where people in Ethiopia were existing only on wild cabbage grass, when their food rations ran out, this 
would not be a problem if prana can supplement their diet until aid programs were more effectively placed. In the long 
term the successful implementation of The Prana Program will eliminate the need for many external aid programs.
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Program Prana w szczególności rozwiązuje problemy Trzeciego Świata

Wstęp: intencje, wyniki i definicje.

Pytanie: Z jaką intencją zwracasz się do Trzeciego Świata z Programem Prana? Co chciałabyś dzięki niemu osiągnąć?
Odpowiedź: Po 14 latach badań empirycznych oraz oczyszczeniu systemu pokarmowego na zachodzie, w dalszym ciągu kładąc 
nacisk na jeszcze bardziej efektywne dostarczanie paczek żywnościowych do krajów takich jak Afryka oraz  Krajów Trzeciego 
Świata chcielibyśmy dodać nasze badania jako dodatkowy poziom do standardowego programu. 
Używając nowoczesnych technologii internetowych z prezentacjami audio i wizualnymi, możemy trenować ludzi, aby rozumieli i 
nauczali prostych programów alternatywnej wewnętrznej opieki, łagodzenia stresu lub spróbować dystrybucji innych zasobów na 
tym obszarze. Mamy także nadzieję zredukować współczynnik moralności, a także proaktywnie poprawić zdrowie, poziom 
szczęścia i wyeliminować walkę o przetrwanie, którą obecnie powoduje niedostatek dobrego pożywienia. Ze śmiercią  głodową 
związane są choroby, zatem nie ma nic do stracenia, a sytuaję można polepszyć stosując paralelnie do paczek żywnościowych 
Program Prana.

Pytanie: Czy jest Twoją intencją, aby Program Prana zastąpił normalne pożywienie dostarczane we wszystkich krajach?
Odpowiedź: Zdecydowanie nie, jednakże zwiększając strumień prany i uświadamiając sobie, że Prana może stanowić dodatkowe 
źródło pożywienia, może stać się to bardzo korzystne dla wszystkich. Dla przykładu znam wiele osób, które przez lata prowadziły 
bardzo zdrowy tryb życia, dodając suplementy diety. Przyjmowali oni poniżej 300 kalorii na dobę i ja także do takich osób 
należę.
Polegając na pranie i stosując to, czego potrzebujemy żywieniowo, zniżyła się nasza zależność od globalnych zasobów bez 
uszczerbku dla naszego zdrowia.
Ostatnie dokumentacje BBC ukazują ludzi z Etiopii, odżywiających się jedynie dziką kapustą i ich racje żywieniowe stale 
zmniejszają się. To nie byłby problem jeśli prana stanowiłaby suplement ich diety, aż programy pomocy staną się bardziej 
efektywne. Na dłuższą metę skuteczne implementowanie Programu Prana wyeliminuje konieczność stosowania zewnętrznych 
programów pomocy.
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Questions continued:-
Q: Wouldn’t the correct implementation of The Prana Program 
also affect the operational status of existing aid programs?
A: Yes definitely. Many aid programs provide water and food and the 
means of cultivation of both. As community calibrations change and 
success is activated with the physical nourishment aspect of The Prana 
Program then we will see an improvement also in community health. 
Programs with an emphasis on farming and food production will change 
dramatically.
Q: How can this be most easily achieved?
A: In four ways.
1) Education to understand The Prana Program and the adoption of new 
mindsets;
2) Breathing techniques based on ancient proven practices;
3) The use of specific internal feeding mechanisms that magnetize an 
increased pranic flow to nourish and hydrate the physical system;
4) Community support to experience and support The Prana Program first 
hand;
5) Responsible media reportage to highlight the success and spread The 
Prana Program methodology.
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Pytania c.d.:-
Pytanie: Czy właściwe wdrożenie w życie Programu Prana będzie oddziaływało 
na sytuację obecnie egzystujących i działających programów pomocy?
Odpowiedź: Zdecydowanie tak. Wiele programów pomocy dostarcza wodę oraz 
pożywienie i to oznacza kultywowanie obu tych form pomocy. Kiedy zmienia się 
kalibraja społeczności, pojawia się sukces uzyskany dzięki aspektowi żywienia 
fizycznego Programu Prana polepszenie sytuacji jest dostrzegalne na poziomie 
zdrowia społeczności. Programy z naciskiem na produkcję żywności oraz 
gospodarkę ulegną dramatycznej zmianie.

Pytanie: Jak najprościej można to osiągnąć?
Odpowiedź : W pięciu krokach.
1) Edukacji, aby zrozumieć Program Prana oraz przyjąć nowe założenia;
2) Techniki oddechowe bazujące na starożytnych wypróbowanych praktykach;
3) Zastosowanie specyficznych wewnętrznych mechanizmów żywieniowych, 
które zaktywizują napływ prany do fizycznego systemu gospodarki wodnej i 
żywienia;
4) Wsparcie społeczne, aby poznać i pomóc w rozprzestrzenianiu się wiedzy na 
temat Program Prana;
5) Odpowiedzialne reportaże, aby naświetlić i wesprzeć rozprzestrzenianie 
metodologii Programu Prana.
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‘The Madonna Frequency’ PLANETARY PEACE PROGRAM was 
given to Jasmuheen in October 2002, in response to the USA – Iraq and 

Middle East situations, and the general disharmony facing earth’s people at 
this time. As millions protest the use of violence to combat global terrorism, 
it has become obvious that with a shift of focus a more positive outcome can 
be obtained. We know in metaphysics that what we focus on becomes real, 
for our energy feeds it. If we focus on fear, on war, that becomes our reality 

but if we shift this focus to “What can we do that is positive and 
beneficial for all?” then a new reality can begin. 

CHANGE OUR FOCUS and CHANGE OUR FUTURE!
A lot of people are saying “We don’t want war!”

Why wait for our world leaders, when we can unify and co-create peace now?
How? 

By eliminating the causes of violence and terrorism.
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Planetarny Program Pokoju ‘Frekwencji Madonny’ został 
przekazany Jasmuheen w październiku 2002 roku w odpowiedzi na sytuację 
miedzy USA a Irakiem oraz na Środkowym Wschodzie i w związku z ogólną 
dysharmonią, z jaką wówczas mieliśmy do czynienia. Miliony protestowały  

przeciw użyciu przemocy w celu zwalczania globalnego terroryzmu. Stało się 
oczywiste, że wraz ze zmianą myślenia można uzyskać jeszcze lepszy wynik.

Wiemy na podstawie metafizyki, że to na czym się koncentrujemy staje się realne i 
zasila to nasze pola energii. Jeśli koncentrujemy się na strachu i wojnie, staje się to 

realne, ale jeśli przesuniemy nasz punkt koncentracji na “co pozytywnego i 
korzystnego możemy zrobić dla wszystkich?” wówczas nastanie nowa 

rzeczywistość.

Zmiana naszego myślenia, zmienia naszą przyszłość!
Wielu ludzi deklaruje: “Nie chcemy wojny!”

Po co czekać na naszych światowych liderów, jeśli możemy się jednoczyć i 
współtworzyć pokój już teraz?

Jak? 
Eliminując przemoc i terroryzm.



5858
Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy 

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp

For deep and ever lasting peace, this shift must now be towards 
eradicating the very causes that create violence and global terrorism.

This means ceasing to focus on retribution and war,  since our governments will do what they will do whether 
we like it or not. 

Yes we can protest but we need to do more!

Do not underestimate people power, particularly when each person is focused on and radiating ‘The Madonna 
Frequency’.When we are in ‘The Madonna Frequency’ Field we have the power, the love and the wisdom to 

unify and harmoniously change the course of history.

This means providing aid that creates  health and happiness, peace and prosperity for all.
This means delivering aid packages and empowering tools  in a compassionate and loving manner. 

When we are all tuned to the incorruptible channel of Divine Love, Divine Wisdom and Divine Power, 
anything is possible. 

Co-creating peace really is up to us.

By utilizing our will, our intention, specific programming codes plus 
a powerful day-to-day lifestyle that keeps us tuned and in the Madonna Zone, 

we can unify and achieve great things. The time is now!
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Dla zachowania długotrwałego pokoju ta zmiana musi już teraz prowadzić do eliminacji przypadków, 
które tworzą przemoc i światowy terroryzm. Oznacza to zaprzestanie koncentrowania się na odzyskaniu 
i wojnie. Nasze rządy robią, to co robią, niezależnie czy nam się to podoba czy nie. Można protestować, 

ale należy zrobić więcej!  

Należy doceniać ludzi mocy, szczególnie jeśli osoby te są skoncentrowane na „Frekwencji Madonny” i 
promieniują nią. Jeśli promieniujemy polem „Frekwencji Madonny” mamy moc, miłość i wiedzę by się 

jednoczyć i w harmonijny sposób zmieniać bieg historii.

Oznacza to dawanie pomocy, która wspiera zdrowie, szczęście, pokój i dobrobyt dla wszystkich.
Oznacza to doręczanie paczek pomocy oraz narzędzi wsparcia w sposób pełen miłości oraz 

współczucia.
Jeśli jesteśmy dostrojeni do tego nieprzekupnego kanału Boskiej Miłości, Boskiej Mądrości oraz Mocy, 

wszystko jest możliwe. Współtworzenie pokoju staje się dla nas rzeczywiste.

Używając naszej woli i intencji, specjalnych programowych praw oraz pełnego mocy codziennego stylu 
życia, który sprawia, że jesteśmy podłączeni do Przestrzeni Madonny, możemy się jednoczyć oraz 

osiągać piękne rzeczy. Nadszedł na to czas!
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The Madonna Frequency - Projects 1 to 9: 

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program

Project 1:        To healthily feed, clothe, comfortably shelter and provide Holistic Education for our earth’s people by 
2012.
Project 2: The adoption of RECIPE 2000> as a Holistic education program into all educational institutions as a 
positive Life-skills tool for positive personal and global transformation
Project 3: To provide Divine Nutrition for all who want it and hence eliminate hunger and health problems on earth. 
To be done via a) the effective use of media and b) holistic education programs (see project 2).
Project 4: The elimination of poverty and hunger in all countries via the specific support of the Divine Nutrition 
Research Projects. Test Country: India
Project 5: The elimination of global health and hunger challenges via our specific DIVINE NUTRITION: Pills or 
Prana “eat less, live longer” Project. 
Project 6: The Revision of International Agreements and Trade Treaties and practices to ensure that they operate for 
the good of all.
Project 7: The elimination of poverty and violence in all Third World countries via Projects no. 2 and no. 6. Test 
Country: Brazil
Project 8: The Creation of Peace in areas of Conflict using the perfect resolution program. Test Country/s: The 
Middle East
Project 9: The I.R.S. Program – To officially Instigate, Record and Summarize humanity’s co-creation of paradise.
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Frekwencja Madonny – Projekty 1 do 9: 

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program

Projekt 1:      stworzony by propagować zdrowe żywienie, odzież, komfortowe schronienia oraz prowadzić holistyczną edukację 
dla naszych mieszkańców Ziemi roku 2012.
Projekt 2: przyjęcie RECIPE 2000> jako programu edukacji holistycznej we wszystkich instytucjach edukacyjnych jako 
narzędzia pozytywnej wiedzy osobistej i światowej transformacji
Projekt 3: stworzony by propagować Boską Opiekę dla wszystkich, którzy tego potrzebują i w związku z tym wyeliminować 
głód i zdrowotne problemy na Ziemi. 
Zostanie to osiągnięte dzięki a) efektywnemu stosowaniu mediów b) programom holistycznej edukacji (patrz projekt 2).
Projekt 4: eliminacja ubóstwa i głodu we wszystkich krajach dzięki specjalnemu wsparciu projektów badawczych Boskiej 
Opieki. Badane kraje: Indie
Projekt 5: eliminacja wyzwań, które niosą za sobą światowy głód dzięki specjalnej Boskiej Opiece: pigułki czy projekt Prana 
“jedz mało, żyj dłużej” 
Projekt 6: powtórzenie międzynarodowych porozumień, traktatów oraz praktyk, aby zapewnić, że działają one dla dobra 
wszystkich.
Projekt 7: eliminacja ubóstwa i przemocy we wszystkich krajach Trzeciego Świata dzięki projektom 2 oraz 6. Badany kraj: 
Brazylia
Projekt 8: Tworzenie pokoju na polach konfliktowych przy użyciu programu doskonałej rezolucji. Badane kraje: kraje
środkowego wschodu
Projekt 9: Program I.R.S. – w celu oficjalnego uzyskania dowodów oraz prowadzenia streszczeń w procesie współtworzenia 
raju.
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Projects 2 to 9 are all part of the main agenda of Project no. 1 but they each utilize different approaches and 
have specific programs attached. Projects 4 and 5 are part of Project 3.

‘The Madonna Frequency’ Projects are designed to shift our focus from war to co-creating practical peace. If we 
eliminate the causes of violence and terrorism, via our unified and focused effort, we will create planetary peace.  
It is up to us to change our focus and change our future.

‘The Madonna Frequency’ Planetary Peace Project involves a 4 part alignment and action plan.
Part I – Agreements and Programming Codes that are made between you and the intelligent universe that 
surrounds us and see us as Gods in form. 
i.e. this is our commitment.
Part II – Are the Questions we need to ask, the Attitudes we need to adopt and the Attributes that ‘The Madonna 
Frequency’ imbues us with.
Part III – Requires our united focus on 9 Peace Projects that if attended to will eliminate the causes of violence 
and terrorism in our world. 
(see over for details)
Part IV – RECIPE 2000 >. A Lifestyle and Programming package that will keep us tuned as individuals, to the 
frequency of love, wisdom and compassion, so that we can always be perfectly aligned and take the perfect 
action to create, then to keep our world in peace.

Let us co-create with joy and ease and Grace …
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Projekty 2-9 stanowią cześć głównej agendy projektu numer 1, jednakże wykorzystują inne podejścia i są do 
nich dołączone specyficzne programy. Projekty 4 i 5 są częścią projektu 3. 

Projekty ‘Frekwencji Madonny’ zostały stworzone z przeniesieniem punktu ciężkości z wojny na 
współtworzenie praktycznego pokoju. Możemy wyeliminować przemoc i terroryzm jednocząc się i  
koncentrując nasz wysiłek na tworzeniu planetarnego pokoju. Zmieniając to na czym się koncentrujemy, 
zmieniamy naszą przyszłość.
Projekt Planetarnego Pokoju ‘Frekwencji Madonny’ zawiera 4 części oraz plan postępowania 
Część I – Porozumienia i Kody Programowe zawarte między tobą i Inteligencją Kosmosu, która nas otacza i 
widzi nas jako Boga w ludzkiej formie.
i.e. jest naszym zobowiązaniem.
Część II – pytania, na które chcemy odpowiedzieć, prawdy, które potrzebujemy zaakceptować oraz atrybuty, 
którymi przepełnia nas „Frekwencja Madonny”.
Część III – wymaga od nas skoncentrowania uwagi na 9 projektach pokoju, które jeśli weźmiemy w nich 
udział, wyeliminują wszystkie przypadki przemocy oraz terroryzmu na świecie. (aby uzyskać więcej 
informacji spójrz powyżej)
Część IV – RECIPE 2000 >. Pakiet Programowy i stylu życia, który sprawi, że my jako indywiduum, 
będziemy podłączeni do frekwencji miłości, mądrości, współczucia, w taki sposób, że możemy zawsze czuć 
się perfekcyjnie zbalansowani i doskonale tworzyć i utrzymywać nasz świat w pokoju.
Twórzmy z radością, łatwością oraz w Chwale …
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The GRACE of ‘The Madonna Frequency’

Grace is an energy that is attracted to us when we flood our systems with the cosmic electricity of Divine 
Love and Divine Wisdom and Divine Power.

Grace brings magic and synchronicity and joy, a feeling that everything is flowing perfectly, unfolding 
perfectly driven by some Divinely orchestrated beat. Grace is the feminine principle, the cosmic mother

of nurturing love that supports and soothes creation.

PART I:- PLANETARY PEACE INVITATION 
The Inner Net Peace Corps invites us all to take a stand now and we ask you to support this by signing the 
agreements outlined in the free e-book below. Please note these agreements, once signed, are to be kept for 
your own records, they simply symbolize on the innernet, your willingness to be part of ‘The Madonna 
Frequency’ Planetary Peace Program. ‘The Madonna Frequency’ Projects are our ‘green campaign of the 
heart’, for it is an ‘emotional environment clean-up’ program.
Recommendation: Read this whole document so that you are comfortable with the proposals, then come 
back and sign the agreements that you relate to. For your complete copy go to:

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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Chwała ‘Frekwencji Madonny’

Chwała jest energią, którą przyciągamy do siebie gdy zalewamy nasz system kosmiczną energią Boskiej Miłości, 
Mądrości i Mocy. 
Chwała przynosi magię, synchronizację oraz radość życia, uczucie, że wszystko idzie doskonale prowadzone Boskim 
rytmem. Chwała jest domeną pierwiastka żeńskiego, kosmicznej matki pielęgnującej miłości, która wspiera i łagodzi 
tworzenie.

Część I:- Zaproszenie do planetarnego pokoju.
Wewnętrzny korpus sieci pokoju zaprasza wszystkich, aby teraz zająć stanowisko. Pytamy ciebie, czy chcesz 
wesprzeć tą inicjatywę podpisując się pod projektem porozumienia w poniższym darmowym e-booku. 
Proszę zwróć uwagę na te porozumienia. Raz podpisane zachowaj je sobie jako własny dowód, który po prostu 
symbolizuje w internecie twoja chęć bycia częścia Planetarnego Programu Pokoju „Frekwencji Madonny”. Projekty 
„Frekwencji Madonny” są naszą zieloną kampanią serca, dla niej jest stworzony program emocjonalnego 
oczyszczenia.
Polecamy abyś zapoznał się z całym dokumentem, a następnie podpisał porozumienia, z którymi się identyfikujesz. 
Kopie dokumentu w całości możesz obejrzeć tu: 
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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PART 11 - ‘The Madonna Frequency’ Questions, Attitudes, Attributes

CAN WE REALLY CO-CREATE PEACE and PARADISE???
In order to successfully manifest deep and lasting peace on earth, we need to adopt some specific 

attitudes. Each one of us is surrounded by an all loving, all knowing field of intelligence that looks at us 
and says:

“Hello God, what can I do for you?”
This is how the universal quantum field is programmed to recognize and respond to us, regardless of 
how we see ourselves. When we really get this reality, everything begins to change. The blame game 

ceases to exist and all we can do is look at all we have created and ask if it is as we really want it all to be 
and if it is not, then why not? When we understand that this intelligent universe is awaiting our 

direction, then we realize that we need to have not just have clear desires but that we need to send out 
clear signals and instructions. Here clarity, will and intention become the key. In this field, the purity of 
our heart determines the outcome. If one person can choose to spend their time wisely enough to make 

a positive difference, then imagine what the unified can achieve?

For more on this go to:-http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-
peace-program
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Cześć 11 - ‘Frekwencja Madonny’ Pytania, poglądy, atrybuty

Czy naprawdę możemy współtworzyć Pokój i Raj???
Aby skutecznie stworzyć trwały i głęboki pokój na Ziemi, potrzebujemy przyjąć pewne specyficzne prawdy. 
Otoczeni jesteśmy polem Wszechkochającej i Wszechwiedzącej Inteligencji, która patrzy na nas i mówi:
“Witaj Boskości, w czym mogę Ci pomóc?”
W taki sposób są zaprogramowane kosmiczne cząsteczki do rozpoznawania i odpowiadania nam, niezależnie od 
tego, jak my sami siebie postrzegamy. Jeśli naprawdę w to uwierzymy, wszystko się zmieni.
Program winy przestanie istnieć i wszystko co możemy zrobić to popatrzeć na to wszystko co stworzyliśmy i 
zapytać czy to jest to czego my naprawdę pragniemy, a jeśli nie jest to to, to dlaczego?
Jeśli zrozumiemy, że ten inteligentny Kosmos czeka na nasze polecenia, wtedy uświadomimy sobie, że 
potrzebujemy nie tylko po prostu oczyścić pragnienia, ale także wysyłać czyste sygnały i polecenia.   
Tutaj czystość intencji stanie się kluczem. Na tym obszarze czystość naszych serc determinuje wynik. 
Jeśli człowiek zdecyduje, aby żyć mądrze, wystarczy aby dokonał pozytywnej zmiany i wyobraził sobie jakie 
zjednoczenie może uzyskać?  

Jeśli chcesz więcej informacji na ten temat, kliknij na ten link:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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PART 11 - ‘The Madonna Frequency’:- Questions, Attitudes, Attributes 
continued ..

If this intelligent Universal field sees us as Gods in form then it’s time for us to get clear and ask ourselves, 
and each other: 
•Who am I? Am I just a body with emotions and a mind, or more? 
•What is the purpose of this life? Can we ALL thrive here and eliminate the struggle to survive?
•Can we co-create health and happiness; peace and prosperity for all?
•Can we create a more civilized and harmonious world? What is true civility?
•Is it to love, honor and respect ALL? All life? All kingdoms? 
•What does all life have in common? Can we really bridge the worlds? What of religion and science – where 
is their common ground? Can we take the best of all cultures and focus on what binds us in harmony? 
•Can we be respectfully interdependent rather than co-dependant or selfishly independent?
• What about new fuel and energy systems? Can we decrease our personal and global resource 
dependability? 
•Can we operate via an incorruptible network?
•Can the Higher Laws of Science create order amid the chaos and if so HOW?
•Can we stop and reprioritize our goals – personal and global – so that they benefit all? 
•If so, can our new global priority be to healthily feed, adequately clothe and shelter and holistically educate 
all who need and want this? 
•HOW CAN THIS BE DONE? Can we free ourselves from our limitations and really be free? What is true 
freedom? What does personal and global paradise mean?
Many of us have thought long and hard about these questions, many have received answers and also the 
guidance to become PERFECTLY ALIGNED SO THAT WE CAN ACT PERFECTLY. 

For more on this go to:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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Część 11 - ‘Frekwencja Madonny’:- Pytania, poglądy, atrybuty …

Jeśli to Inteligentne Kosmiczne pole postrzega nas jako Bogów w ludzkiej formie, to nadszedł czas dla nas, aby się 
oczyścić i zapytać samych siebie i siebie nawzajem:
•Kim jestem? Czy jestem jedynie ciałem żywiącym emocje i posiadającym Umysł, czy jestem czymś więcej?
•Co jest celem tego życia? Czy my wszyscy możemy się tu dobrze rozwijać bez walki o przetrwanie?
•Czy możemy współtworzyć zdrowie, szczęście, pokój i dobrobyt?
•Czy możemy tworzyć bardziej cywilizowany i harmonijny świat? Czym jest prawdziwa grzeczność?
•Czy oznacza to kochać, szanować i respektować wszystko? Każde życie? Każde Królestwo?
•Co wspólnego maja wszystkie istnienia? Czy naprawdę możemy utworzyć pomost miedzy światami? Jaka religia i 
nauka jest ich wspólnym podłożem? 
•Czy możemy wybrać najlepszą ze wszystkich kultur i skoncentrować się na tym co łączy nas w harmonii? 
•Czy możemy być pełni zrozumienia i niezależni, lub raczej współzależni albo samolubnie niezależni?
• A co z nowymi paliwami i systemami energetycznymi? Czy możemy zmniejszyć nasze osobiste i światowe 
zapotrzebowanie na surowce?
•Czy możemy działać w nieskorumpowanym systemie?
•Czy Wyższe Prawa Nauki mogą tworzyć porządek wśród chaosu, a jeśli tak to jak?
•Jak możemy zatrzymać i zweryfikować nasze cele osobiste i światowe, żeby wszyscy czerpali z tego korzyści?
•I jeśli tak, czy naszymi światowymi priorytetami mogą stać się: zdrowe pożywienie, odpowiednie ubranie, 
schronienie i holistyczna edukacja wszystkich, którzy tego potrzebują i chcą?
•Jak możemy tego dokonać? Czy możemy przekroczyć nasze granice i naprawdę stać się wolni? Czym naprawdę jest 
wolność? Czym jest osobisty i światowy raj?
Wielu z nas długo i ciężko myślało nad tymi pytaniami, wielu z nas uzyskało odpowiedzi oraz podpowiedzi, aby się 
doskonale odnaleźć i dzięki temu działać doskonale.
Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami, kliknij na ten link:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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Część 11 - ‘Frekwencja Madonny’:- pytania, poglądy, atrybuty 
c.d. …

Wiedza, że jesteśmy Bogami w ludzkiej formie, otoczeni polami życia Niesamowitej Inteligencji jest 
zwierciadłem naszej świadomości. Oto poglądy które rekomenduje przyjać Self Empowerment Academy:

☺ Bądź wdzięczny, codziennie poświęć czas, by wyrazić swoją wdzięczność za wszystko to, co jest dobre na 
naszym świecie. 

☺ Działaj, jak Mistrz - jest to pogląd mówiący o tym , że to my mamy tą moc, miłość i mądrość aby tworzyć 
to czego pragniemy na Ziemi, a wiec zróbmy to! Jest to także częścią rzeczywistości ‘to na czym się 
koncentrujemy, to odżywiamy’. Dlatego szukając Boskiej Doskonałości w życiu wkrótce przekonamy się o 
tym doświadczając i stając się zahipnotyzowani tym.

☺ Podróżuj przez ten świat jak Boska Stacja Nadawcza Boskiej Miłości, Mądrości, Mocy, aby promieniować 
nimi i transformować wszystko co jest otwarte i gotowe na ta frekwencje. Promieniuj tym bez 
absorbowania.

☺ Szukaj Boga i dobra we wszystkim. Patrz na wszystko jak jest wewnętrznie połączone, zrodzone z 
jedności.  Nad i pod, jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga itd.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych części 3 oraz 4 zajrzyj  na stronę: 
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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PART 11 - ‘The Madonna Frequency’:- Questions, Attitudes, Attributes continued

PART 11 - ‘The Madonna Frequency’:- Questions, Attitudes, Attributes continued …

Knowing that we are Gods in form, surrounded by a living field of Supreme Intelligence that mirrors our awareness, the 
attitudes that the Self Empowerment Academy recommends that we adopt are:

Gratitude – spend time daily giving thanks to all that is right with our world.
Pretending – this is part of the ‘ACT AS IF we are Masters’ reality. It is an attitude of ‘we have all the power, all the love, 

all the wisdom to co-create what we desire on this earth, so let’s do it!’ It is also part of the ‘what we focus on we 
feed’ reality so by looking for the Divine Perfection in life, we soon see, then experience and become mesmerized 
by it. 

Walk through this world as if you are a Divine Transmission station for Divine Love, Divine Wisdom and Divine Power 
to radiate through you and transform all that is open to this frequency. Radiate don’t absorb. 

Look for God and the good in all. See everything as inter-connected, born from the One. As above, so below, we are made 
in the image of the Divine etc.

For more on this plus Parts 3 & 4 go to:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program



7272
Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy 

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp

GLOBAL & UNIVERSAL  HARMONIZATION PROGRAM 

PROJECT 3 OF THE EMBASSY OF PEACE is our INTERPLANETARY PROGRAM 
– Understanding and applying the Pathways of Elysium to come into a permanent state of expanded 
consciousness and peace. The Embassy’s main focus with this program is to prepare Earth to enter into a 
higher paradigm among more civilized worlds, an agenda which we will discuss in more detail under our 
Universal harmonization Program. There are five pathways of Elysium that will be focused on in depth that 
supports the Universal Harmonization Program.

FIVE PATHWAYS OF ELYSIUM
The Field of Love

The Field of Compassion
The Field of Health & Harmony

The Field of Grace
The Field of Freedom

During our Diplomat of Love and Ambassadors of Peace Fine-tuning and training programs we will study 
these fields in depth and how they relate to the creation of permanent peace and taking our place among 
civilized worlds. We will also look at why and how we need to implement them and provide pragmatic tools to 
do this. 
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Światowy oraz kosmiczny program harmonizacji

Trzecim projektem naszej Ambasady Pokoju jest nasz interplanetarny program– rozumienie oraz zastosowanie Pól 
Elizejskich, aby uzyskać permanentny stan poszerzonej świadomości oraz pokoju.

Głównym rdzeniem programu Ambasady jest przygotowanie Ziemi do wejścia w wyższą paradygmę wśród bardziej 
cywilizowanych światów. Jest to program, którym będziemy się zajmowali dokładniej w toku Kosmicznego programu 

harmonizacji. Istnieje 5 Pól Elizejskich, na których będziemy się dokładniej koncentrować i które wspierają Kosmiczny 
Program Harmonizacji.    

5 Pól Elizejskich:
Pole miłości

Pole współczucia
Pole zdrowia i harmonii

Pole chwały
Pole wolności

Podczas naszych doskonałych regulujących i ćwiczeniowych programów dla Dyplomatów Pokoju i Ambasadorów 
Miłości będziemy dogłębniej zajmowali się tymi polami oraz tym, w jakiej relacji pozostają one do kreacji 
permanentnego pokoju i jakie miejsce zajmują względem cywilizowanych światów. Będziemy także badali jakich do 
tego potrzeba narzędzi oraz jak stosować pragmatyczne urządzenia.
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GLOBAL & UNIVERSAL  HARMONIZATION PROGRAM 
THE FIELDS OF ELYSIUM

A brief look at these five fields:-

The Field of Love:-This field contains many layers from self love, love of others, conditional and 
unconditional love, divine love, love’s field of the deepest peace and contentment, love’s field of pure joy 
with its cosmic orgasm and the layer that melts us into itself where mind disappears and all questions 
are answered.

The Field of Compassion:- In order for earth into enter into a higher paradigm among civilized worlds 
her people need now to exercise compassion toward those in need. New priorities need to be agreed to 
such as the redistribution of the world’s resources so that basic human rights are addressed and poverty 
is eliminated. The pragmatics of this are outlined in The Madonna Frequency Planetary Peace Program. 

At the EMBASSY OF PEACE we have found in order to evolve we must become compassionate to the 
suffering of others and pragmatically address their needs via the programs also shared in The Biofields 
& Bliss Trilogy. 
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Globalny oraz kosmiczny program harmonizacji
Pola ELIZEJSKIE

Krotki opis 5 pól:-

Pole Miłości:- Pole to zawiera wiele aspektów, zaczynając od miłości do samego siebie, poprzez miłość 
warunkową i bezwarunkową, miłość boską, po pola miłości głębokiego pokoju i zadowolenia i pola 
miłości czystej radości wraz ze swym kosmicznym orgazmem oraz aspktem, która sprawia, że 
przychodzą odpowiedzi na wszystkie pytania.

Pole współczucia:- Na drodze wejścia Ziemi w wyższą paradygmę miedzy cywilizowanymi światami ich 
mieszkańcy potrzebują wykonać ćwiczenie współczucia w stronę tych, którzy go potrzebują. Należy 
ustalić nowe priorytety np. redystrybucji ziemskich zasobów, sprawić, by podstawowe prawa człowieka 
działały na jego korzyść, wyeliminować biedę. Zarys tych pragmatycznych postulatów znaleźć można w 
Programie Planetarnego Pokoju „Frekwencji Madonny”.

W Ambasadzie Pokoju zrozumieliśmy, że aby wzrastać musimy stać się współczujący do cierpienia 
innych i pragmatycznie odpowiedzieć na ich potrzeby przy pomocy programów,  dzielić się w Bio-polach
oraz trylogii Błogosławieństwa.
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THE FIELDS OF ELYSIUM continued …

The Field of Health & Harmony:-Again this issue has been addressed in some of Jasmuheen’s earlier 
manuals particularly in relation to physical, emotional, mental and spiritual health. In the Diplomats 
and Ambassadors training programs we know that health and happiness and harmony levels come 
into being via the practice of the Luscious Lifestyles Program and the issues discussed in the manual 
“The Food of Gods.

The Field of Grace:- “All good things comes to the one who stands firm in the field of Grace.” Being 
anchored permanently into this field allows us to co-create with joy, ease and grace in a way that 
benefits all. Accessing and staying anchored in the Field of Grace is a basic part of our Diplomats 
and Ambassadors Training Program where our motto is ‘Maximum impact for minimum effort.” 

The Field of Freedom:-This means having the freedom to manifest the best of our human nature in a 
way that is harmonious for all, it also means the freedom to co-create a world that is worthy of 
knowing its galactic kin and a future that our children will thrive in. Training in this field will allow 
us to move beyond all limitations enough to experience our pure and perfect ascended nature.
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Pola Elizejskie ciąg dalszy …

Pole Zdrowia i Harmonii:- zagadnienie to poruszane jest we wczesnych podręcznikach Jasmuheen,  szczególnie w 
odniesieniu do zdrowia psychicznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego. 
W programie treningowym Dyplomatów i Ambasadorów wiemy, że zdrowie i szczęście oraz poziomy harmonii 
urzeczywistniają się dzięki praktykowaniu atrakcyjnego programu stylu życia. Wiele miejsca temu zagadnienie 
autorka poświęciła w książce The Food of Gods (Ziarna Boga).

Pole Chwały:- Wszystkie dobre rzeczy przychodzą do tego, kto stoi silny na polu Chwały.
Bycie zakotwiczonym w polu dookoła nas pozwala tworzyć z radością, swobodą, chwałą w sposób taki, który daje 
pożytek wszystkiemu. Przyzwolenie oraz pozostanie zakotwiczonym w polu chwały jest podstawą naszego 
programu treningowego Dyplomatów i Ambasadorów, gdzie naszym mottem jest maksimum wpływu przy 
minimalnym wysiłku. 

Pole wolności:-tu rozumie się posiadanie wolności do manifestowania naszej najlepszej ludzkiej natury w sposób 
taki, który harmonizuje ze wszystkim. To oznacza także wolność we współtworzeniu świata, który jest 
czcigodnością wiedzy swojego galaktycznego kinu oraz przyszłości, w której nasze dzieci będą się dobrze 
rozwijać. Trening na tym polu będzie zezwalał nam poruszać się poza wszystkimi ograniczeniami, aby 
doświadczać naszej czystej i doskonałej wzrastającej natury.
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The EMBASSY OF PEACE and its UNIVERSAL 
HARMONIZATION PROGRAM

This program is being offered so that people can be aware in a clear way of what will occur to our 
planet once we harmonize ourselves on both personal and global levels. Many metaphysicians know 
that what earth is going through is a very normal cycle in evolution that many planets have undergone. 
We do not wish to discuss the validity of the idea of life on other worlds - or planets that exists in the 
multi-verses - for there is enough scientific research now to attest to this possibility. 

For those who would like further data on this you may wish to also look the supporting science of Ray 
Kurzweil as per his book The Singularity is Near. While we will look at Kurzweil’s work in more detail 
throughout our Peace Ambassador’s Training Program, Jasmuheen’s work at the EMBASSY OF 
PEACE deals with the inter-dimensional realms with insights that add another layer to Kurzweil’s
current understanding and will educate many into a clearer understanding of the variety of extra-
terrestrial life.

Our training programs will also provide all the tools necessary to make contact inter-dimensionally 
and prepare our Ambassadors for all of what is discussed below so that our experiences can be based in 
dignity, truth and conducted with honor and diplomacy.
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Ambasada Pokoju i kosmiczny program harmonizacji

Ten program w istocie sprawia, że ludzie mogą być świadomi w jasnej drodze tego, co dzieje się na naszej 
planecie kiedy harmonizujemy nas samych na poziomie osobistym i globalnym.  
Wielu metafizyków wie, że to co dzieje się na ziemi jest normalnym cyklem ewolucji, przez który przeszło 
wiele planet. Nie da się poddawać w wątpliwość prawdziwość tego, że życie istnieje także na innych planetach i 
w innych światach w multi-wersach – o których jest wystarczająco naukowych badań próbujących tego dowieść.

Dla tych, którzy poszukują szerszej informacji, mogą zajrzeć do nauk Raya Kurzweila i jego książki The 
Singularity is Near (Niezwykłość się zbliża). Z perspektywy prac Kurzweila nasz Program Treningowy 
Ambasadorów Pokoju oraz praca Jasmuheen w Ambasadzie Pokoju mają do czynienia z 
międzydymensjonalnymi królestwami i wglądem, co wybogaca o inne apsekty obecne rozumowanie Kurzweila
i będzie edukowało wielu w celu jaśniejszego rozumienia odmian życia pozaziemskiego.

Nasze programy treningowe zaopatrują także we wszystkie potrzebne narzędzia, aby nawiązać kontakt z życiem 
pozaziemskim oraz przygotować naszych Ambasadorów do wszystkiego w taki sposób,  że doświadczenia  
bazują na godności, prawdzie i prowadzą do honoru i dyplomacji.
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How evolved do we need to be to attract 
the most supreme 

Cosmic Colleagues to us from within the 
web of life? 

What are portals of possibility?

Who are the Lords of Peace?

What is the Intergalactic Federation of 
World’s Council?

What are the Universal Nations?
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Na jakim poziomie rozwoju ewolucyjnego  
potrzebujemy być, aby przyciągać więcej
Najwyższych Kosmicznych Pomocników? 

Czym są portale możliwości?

Kim są Lordowie Pokoju?

Czym jest Międzygalaktyczna Federacja 
Konsulów Świata?

Czym jest Kosmiczny Naród?
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The EMBASSY OF PEACE and its UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM

Below are some of the areas that our Diplomats & Ambassadors will be trained in:-
Understanding & directing Earth’s Future, Taking our Place among Civilized Worlds. 
☺ Inter-Dimensional relationships – a new species, the superhuman and the ascended human plus insights into 
the new Divine Marriage
☺ The Bigger Picture – Blueprints, Brotherhoods and Balance. 
☺ Universal Law - Understanding the dynamics of what drives energy fields:- While these laws are covered in 
detail in Jasmuheen’s manual “In Resonance”, the main laws utilized via the Embassy of Peace programs are: 

The Law of One; The Law of Love & The Law of Resonance. 
However a full of understanding of Universal Law is required and will be provided for all our Ambassadors of 

Peace who are to work inter-dimensionally. 
☺ The Extra-terrestrial Reality Paradigm. 
☺Multi-verses and Inter-dimensional Realms; Grid points and the Oneness Matrix.
☺ Inter-Dimensional Communication and Contact plus intelligent personal and planetary preparation for this.
☺ Beyond Quantum: Clear insights into Trans-humanism plus the supporting science of Ray Kurzweil as per his 
book The Singularity is Near. 
☺ The Program of Personal and Planetary Ascension - The Why and How of it all & Understanding the Cycles of 
Descension and Ascension 
☺ PLUS the Science of I.D. (Inter-Dimensional Field Science).



8383
Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy 

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp

Ambasada Pokoju oraz jej Kosmiczny Program Harmonizacji
Poniżej przedstawiamy trochę informacji na temat treningów naszych Dyplomatów i Ambasadorów:-
rozumienie & wpływanie na przyszłość Ziemi, odnalezienie naszego miejsca miedzy cywilizowanymi 
Światami.
•Miedzydymensjonalne powiązania – nowe gatunki, nadludzie oraz człowiek rozwijający się, jak także 
wniknięcie w zagadnienie nowego bożego małżeństwa. 
•Większy obraz – projekty, bractwa oraz równowaga.
•Kosmiczna miłość – rozumienie dynamiki tego co napędza pola energii:-
Szczegółowo traktuje o tym podręczna książka Jasmuheen “In Resonance”. Główne prawa stosowane w 
programach Ambasady Pokoju to: 

Zasada jedności, zasada miłości & zasada przyciągania, rezonowania.
Pełnia zrozumienia Kosmicznej miłości jest wymagana i stosowana przez wszystkich naszych 

Ambasadorów Pokoju pracujących miedzydymensjonalnie.
•Paradygma istot pozaziemskich. 
• multi-wersy oraz międzydymensjonalne królestwa, siatka punktów oraz Jedność Matrixa.
•Międzydymensyjna komunikacja, kontakt oraz planetarne przygotowania do tego.
•Wyczyszczenie wglądów w postrzeganie poprzez ludzkość oraz wspieranie wiedzy o promieniu 
Kurzweil dzięki jego książce The Singularity is Near (Niezwykłość się zbliża). 
•Program osobistego oraz planetarnego wznoszenia się – zrozumienie cyklów upadku, podnoszenia się
• wiedza o I.D. (Inter-Dimensional Field Science-międzydymensyjnych polach wiedzy).
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TRAINING:- The programs of the EMBASSY OF PEACE are covered in 
more detail via in-depth training which will begin in 2008 via:

1. Online Courses for both Diplomats of Love and our Ambassadors of Peace. In 
these courses you will receive personalized instruction in the form of MP3 files 
plus the Embassy's workbook. They will be available from early 2008.

2.   The training and gathering of the Diplomats of Love and Ambassadors of Peace 
will also continue in person with Jasmuheen as she tours annually around the 
world. Click here to go to her annual tour schedule. During her retreats and 
weekend seminars she also provides training in the Embassy's Personal, Global 
and Universal Harmonization Programs.

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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TRENING:-
Programy Ambasady Pokoju obejmują dogłębniej swoim zakresem trening, 

który rozpocznie się w 2008 roku:
1. Kursy online dla obu grup - Dyplomatów Miłości oraz Ambasadorów Pokoju. W 

toku tychże kursów uzyskasz osobistą instrukcję w formacie MP3 oraz książkę 
tematyczną Ambasady. Będą one dostępne na początku 2008 roku.

2. Trening oraz spotkania Dyplomatów Miłości oraz Ambasadorów Pokoju, które 
będą także kontynuowane z osobistym udziałem Jasmuheen w ramach jej 
światowego dorocznego tourne. 

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej odnośnie harmonogramu światowego 
tourne. Podczas wystąpień oraz weekendowych seminariów Jasmuheen
prowadzi także treningi w ramach Osobistego, Światowego oraz Kosmicznego 
Programu Harmonizacji.

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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ADDITIONAL SPECIALIZED TRAINING:-

3. Training in the PRANA PROGRAM with Jasmuheen in person: 
Please note that apart from her annual seminars and retreats, every 
two years Jasmuheen trains a small group of people in the Prana 
Program via the unusual process of Darkroom Retreats. You may wish 
to read her free e-book 'Darkroom Diary Downloads & The Freedom 
of the Immortals Way'. Click here to find out more about these 
retreats.

4. Jasmuheen also touches on the Embassy of Peace's Universal 
Harmonization Program at her Sacred Art Retreats.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#SCHEDULE
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Dodatkowy trening specjalistyczny

Trening w Programie Prana z Jasmuheen we własnej osobie: 
Obok dorocznych seminariów oraz wystąpień, co dwa lata 
Jasmuheen trenuje niewielką grupę ludzi w Programie Prana.  Dzieje 
się to na drodze niezwykłego procesu Darkroom Retrets. Możesz o 
tym  przeczytać w jej darmowym E-booku
'Darkroom Diary Downloads & The Freedom of the Immortals 

Way'. Kliknj tutaj aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Jasmuheen także odnosi się do Kosmicznego Programu 
Harmonizacji Ambasady Pokoju podczas swoich spotkań świętej 
sztuki Sacred Art.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#SCHEDULE


