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Księga 3, Seria Pola Życia i Szczęście

Planetarny Program Pokoju “Frekwencji Madonny”

Opracowany przez Jasmuheen &
Self Empowerment Academy
PO Box 1754, Buderim 4556

Queensland Australia
Fax: +61 7 5445 6075

Wersja pierwotna ukazała się w listopadzie 2002
edytowana w grudniu 2002 oraz kwietniu 2007

ISBN: 978-1-876341-98-5

http://www.jasmuheen.com/

INPIRACJE, UTRWALENIE ORAZ PODSUMOWANIE 
WSPÓŁTWORZENIA LUDZKIEGO RAJU

Proszę doceń pracę autorki oraz pomóż Self Empowerment Academy w promowaniu 
planetarnego pokoju.

Większa ilość kopi tej pozycji dostępna jest pod adresem: 
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/peace.asp

Wydanie papierowe niniejszej pozycji osiągalne za minimalną cenę, dostępne jest pod 
adresem: http://stores.lulu.com/jas-1
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Planetarny Program Pokoju “Frekwencji Madonny” zaprezentowany został na 
dorocznym spotkaniu Ambasadorów M.A.P.S. w Tajlandii w listopadzie 2002 

roku. 
Doznał on wówczas edycji dokonanej przez Ambasadorów M.A.P.S.

reprezentujących następujące kraje:

Australia
Austria
Belgia

Brazylia
Francja

Hiszpania
Holandia

Indie
Indonezja
Irlandia

Jugosławia
Liban

Niemcy
Norwegia

Nowa Zelandia
Stany Zjednoczone Ameryki

Szwajcaria
Szwecja

Wielka Brytania
Włochy

Przedstawiamy Planetarny Program Pokoju “Frekwencji Madonny”, aby 
promować Miłość i Mądrość dla naszego świata.
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PLANETARNY PROGRAM 
POKOJU

Główne zagadnienia

1. Planetarny Program Pokoju “Frekwencji Madonny”

a) Wstęp 

b) Zaproszenie Planetarnego Pokoju

c) Porozumienia oraz kody programowe – zadania do wykonania

2. Planetarny Program Pokoju “Frekwencji Madonny”

a) Pytania, poglądy, atrybuty

b) Działania “Frekwencji Madonny”: Planetarne Projekty Pokoju

c) RECIPE 2000> – atrakcyjny program stylu życia (Luscious Lifestyle 

Program)

3. Globalny Raj – obecny stan

4. Wytyczne na rzecz Pokoju na okres Nowego Milenium

Wdrożenie Planetarnego Programu Pokoju “Frekwencji Madonny”

5. Niezniszczalne sieci

a) C.N.N. (Sieć Kosmicznej Nirwany – Cosmic Nirvana Network)

b) Sieć wewnętrzna

c) Sieć internetowa

6. Deklaracja Współzależności

7. M.A.P.S. Wizje i Agendy 

8. Życie wg Jasmuheen
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Wstęp

”Frekwencji Madonny”
Praktyczna i Pełna Radości Propozycja Pokoju

sprawia, że

ZMIENIAMY NASZE MYŚLENIE i ZMIENIAMY 
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.
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‘Planetarny Program Pokoju ‘Frekwencji Madonny’ został przekazany Jasmuheen w 

październiku 2002 roku w odpowiedzi na sytuację między USA a Irakiem oraz na 

Środkowym Wschodzie i w związku z ogólną dysharmonią, z jaką wówczas mieliśmy do 

czynienia. Miliony protestowały przeciw używaniu przemocy w celu zwalczania globalnego 

terroryzmu. Stało się oczywiste, że wraz ze zmianą myślenia można uzyskać jeszcze lepsze

wyniki.

Wiemy na podstawie metafizyki, że to na czym się koncentrujemy staje się realne i zasila

nasze pola energii. Jeśli koncentrujemy się na strachu i wojnie, staje się to realne, ale jeśli 

zmieniamy nasz punkt koncentracji na to “co pozytywnego i korzystnego możemy 

zrobić dla wszystkich” wówczas nastaje nowa rzeczywistość.

Dla wprowadzenia głębokiego i długotrwałego pokoju ta zmiana musi już teraz eliminować

przypadki, 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, tworzy szczęście, pokój i dobrobyt dla 

wszystkich. Oznacza to doręczanie paczek pomocy oraz technik wsparcia w sposób pełen 

miłości oraz współczucia.

Jeśli jesteśmy dostrojeni do tego niezniszczalnego kanału Boskiej Miłości, Boskiej 

Mądrości oraz Mocy, wszystko jest możliwe. Współtworzenie pokoju staje się dla nas 

realne.
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Używając naszej woli, naszej intencji, specjalnych kodów 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!

Nasze badania Self Empowerment Academy wykazały, że wszystkie konflikty 

zbrojne oraz przemoc mają swe źródło w głębokim łaknieniu pożywienia, które pozwala nam 

czuć spełnienie. Jasmuheen odkryła, że pożywieniem, którego wszyscy poszukujemy jest 

Pole “Frekwencji Madonny”. 

Dlaczego?

Ponieważ jest ono nieskończenie mądre i więcej niż kochające, cierpliwe, 

współczujące, jest pełne możliwości, wolne, jest wystarczająco mocne, aby natchnąć nasz 

świat i wprowadzić go w permanentny stan pokoju, stosując wystarczająco pożywienia, aby 

zaspokoić wszystkie nasze psychiczne, emocjonalne, mentalne oraz duchowe łaknienia. 

Nasze myśli krążyły wewnątrz układu patriarchalnego społeczeństwa ponad 8 tys. lat.

Teraz natomiast etap ten dobiega końca. Minusy patriarchalnego społeczeństwa przyniosły

za sobą alternatywy konfliktów zbrojnych, przemocy, agresji – atrybuty wspólne w 

przeważającym stopniu w polu męskim. Matriarchalna energia przynosi miłość, mądrość, 

współczucie, miłosierdzie, sympatię, empatię oraz inne przymioty, których teraz potrzebuje 

nasza planeta, aby wejść w zbalansowany układ pokoju, który nadejdzie, jeśli zwrócimy się

w kierunku tego co powoduje terroryzm oraz wojnę.

Każdy czegoś łaknie, pragnie. Niektórzy pragną np wojny, zemsty, kary, rodziny, 

związku miłości, lub bogactwa, zdrowia, młodości, nieśmiertelności. Inny rodzaj pragnienia 

– pragnienie pokoju i oświecenia – wymaga od nas sięgnięcia do wielkich zasobów energii, 

które wszyscy mamy w sobie. To nietknięte źródło jest tym, co Jasmuheen nazywa DOW

(Divie ONE Within – Boskość Sama w Sobie). Nasze DOW jest całkowitą mocą, miłością, 

wszechwiedzącym polem wiedzy Boskiej Inteligencji, która nami oddycha, kocha nas, 

prowadzi nas, leczy nas i odżywia na każdym poziomie, jeśli jesteśmy na to otwarci. 

Donioślej mówiąc Moc DOW jest jedyną rzeczą, której każdy z nas ma w bród i jeśli 
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pracujemy z nią i dajemy się jej prowadzić mamy dostęp do niezniszczalnej sieci Boskiej 

Mocy.

Jeśli czujemy, że nadszedł czas, aby zaprzestać przemocy i zharmonizować siebie w 

pokoju, wówczas nasze osobiste wsparcie Programu Planetarnego Pokoju „Frekwencji 

Madonny” i jego projektów oraz stosowanie mocy DOW (Boskość Sama w Sobie) może 

przenieść nas w stan głębokiego i długotrwałego pokoju. 

Tego wyboru najlepiej dokonać juz teraz.

Musimy postrzegać siebie jako Wewnętrzną Jedność, która pragnie żyć w harmonii 

na Planecie Jedności. Potrzebujemy stać się jednością z głosem głośno rezonującym, który 

rozmawia z Kosmiczną Inteligencją otaczającą nas…

“Już teraz akceptujemy pokój i kochamy pokój. Akceptujemy pokój i szanujemy go.

Akceptujemy pokój i respektujemy go.”

Powtórz powyższą sentencję 3 razy ze szczerością i przekonaniem.

Następnie potrzebujemy PRAWDZIWEGO DOSTROJENIA DO DOSKONAŁYCH

PROGRAMÓW DZIAŁANIA …

W skrócie

Projekty “Frekwencji Madonny” od 1 do 9:

Projekt 1: stworzony by propagować zdrowe żywienie, odzież, komfortowe schronienia 

oraz prowadzić holistyczną edukację dla naszych mieszkańców Ziemi do roku 

2012. 

Projekt 2: przyjęcie RECIPE 2000> jako programu edukacji holistycznej we wszystkich 

instytucjach edukacyjnych oraz jako pozytywnego narzędzia wiedzy życiowej o 

pozytywnej osobistej i globalnej transformacji 

Projekt 3: stworzony by propagować Boski Pokarm dla wszystkich, którzy tego pragną i w 

związku z tym wyeliminować głód i problemy zdrowotne na Ziemi. Zostanie to 
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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 Boskiego Odżywiania (Divie Nutrition Research 

Project). Badane kraje: Indie

Projekt 5: zmierzenie się z wyzwaniami, jakie niosą za sobą światowy głód i zagadnienia 

zdrowia dzięki specjalnemu BOSKIEMU ODŻYWIANIU: Projekt Pigułki, czy

Prana “jedz mało, żyj dłużej”.

Projekt 6: rewizja międzynarodowych porozumień, traktatów handlowych i ich realizacji 

dla zapewnienia, iż 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: Środkowy Wschód

Projekt 9: Program I.R.S. mający na celu utrwalenie, dostarczenie inspiracji oraz 

informacji dot. procesu współtworzenia raju

Projekty 2-9 stanowią cześć głównej agendy projektu numer 1, jednakże 

wykorzystują inne podejścia i są do nich dołączone specjalne programy. Projekty 4 i 5 są 

częścią projektu 3. 

Projekty ‘Frekwencji Madonny’ zostały stworzone, aby przenieść punkt koncentracji 

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.

Namaste Jasmuheen
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Projekt Planetarnego Pokoju “Frekwencji Madonny”

Zawiera 4 części oraz plan działania

Część I – Porozumienia i Kody Programowe zawarte między Tobą i Inteligencją 

Kosmosu, która nas otacza i widzi nas jako Boga w ludzkiej formie. Należy to do 

naszych zobowiązań.

Część II – Pytania, na które potrzebujemy znaleźć odpowiedź, 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)

Cześć IV – RECIPE 2000 > Pakiet Programowy i pakiet stylu życia są częściami tego 

projektu. Sprawiają one, że my jako indywiduum trwamy 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.

Współtwórzmy z radością, łatwością oraz w Chwale …

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 miłość, która 

wspiera i łagodzi tworzenie. 
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Cześć I

ZAPROSZENIE PLANETRNEGO POKOJU

Korpusy Wewnętrznej Sieci Pokoju zapraszają wszystkich, aby właśnie teraz zająć 

stanowisko. Pytamy Ciebie, czy chcesz wesprzeć tą inicjatywę podpisując się pod 

poniższymi porozumieniami? Proszę zachowaj je sobie jako własny dowód, który po prostu 

symbolizuje w wewnętrznej sieci twoją chęć bycia częścią Planetarnego Programu Pokoju 

„Frekwencji Madonny”. Projekty „Frekwencji Madonny” są naszą zieloną kampanią serca,

dla której stworzono program emocjonalnego oczyszczania otoczenia. 

Propozycja: zapoznaj się z całym dokumentem, a następnie podpisz porozumienia, z 

którymi się identyfikujesz.

POROZUMIENIA oraz KODY PROGRAMOWE

Część pierwsza dotyczy działania. Ambasadorzy M.A.P.S. dzięki specjalnemu 

programowi, inwokacjom oraz stylowi życia są zawsze podłączeni do pola “Frekwencji 

Madonny”.

“Ja, ___________________ (podaj swoje imię) właśnie TERAZ przyjmuje zaproszenie 

Korpusów Wewnętrznej Sieci Pokoju do przywrócenia stanu pierwotnego moich praw do 

życia na ziemi w harmonii i pokoju.”

Zalecane działanie: 

a) Po podaniu swojego imienia szczerze powtórz powyższą sentencję głośno 3 razy w 

kierunku Pola Mocy Najwyższej Inteligencji i wyobraź sobie, że ono Cię otacza.
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b) Następnie zastosuj techniki medytacyjne, kreatywną wizualizację i wyobraź sobie 

siebie stojącego/stojącą na wewnętrznej przestrzeni i mianowanego/mianowaną przez 

Korpusy Pokoju na Ambasadora/Ambasadorkę Boskiej Miłości i Mądrości.

c) Zobacz siebie szczęśliwego/szczęśliwą z powodu twojej decyzji, poczuj się

napełniony/napełniona mocą i czystością. 

d) Wyobraź sobie, że od tego momentu jesteś Mistrzem/Mistrzynią, uświadom sobie, że 

to ty kreujesz twoja rzeczywistość.

e) Wyobraź sobie, że tą rzeczywistością jest globalna harmonia i pokój.

f) Powiedz Kosmosowi głośno, że to właśnie to, czego teraz domagasz się dla Ziemi.

g) Z ta wizja przed oczyma powtórz 3 razy: “Jako mieszkaniec/mieszkanka Planety 

Ziemia właśnie teraz domagam się mych praw do życia w pokoju.”

Planetarny Program Pokoju numer 1 – Boski Kontakt z bezkresną Miłością, Mądrością

i Mocą: 

Właśnie TERAZ wzywam Najświętsze Kreatywne Źródło (Allaha, Brahmę, Boga, 

Najwyższą Inteligencję, Wyższą Jaźń etc.) do harmonijnego i pełnego wdzięczności wsparcia 

mnie na każdym poziomie, na każdej płaszczyźnie i realizacji mojego Boskiego Planu jako 

współtworzyciel/współtworzycielka pokoju na Ziemi . 

Podpisano: ______________________

Zalecne działanie: 

a) Szczerze powtórz głośno 3 razy powyższą formułę* w kierunku Pola Mocy Najwyższej 

Inteligencji, która Cię otacza i

b) Podpisz porozumienie, a następnie

c) Zastosuj medytacyjne i kreatywne wizualizacyjne techniki, aby podłączyć się do 

nieskończonego źródła Najwyższego Pożywienia. Jest to dla nas idealna podstawa 

Mocy, aby uzyskać boskie wsparcie jako Ambasadorzy i Ambasadorki Pokoju. 
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 możesz także wypowiedzieć raz a następnie dodać “Niech się stanie, nich się stanie, 

niech się stanie!” Powtórzenie 3 razy potwierdza Kosmicznej Mocy, że intencja ta 

jest dla Ciebie ważna i zgadzasz się z nią.

Planetarny Program Pokoju numer 2 – Boska Chwała:

Już TERAZ wybieram życie i styl życia, które sprawiają, że jestem jednością z “Frekwencją 

Madonny” dzięki czemu mogę realizować mój Boski Plan Stworzenia na Ziemi z radością, 

łatwością i w chwale.

Podpisano: ______________________

Zalecane działanie: 

a) Szczerze powtórz powyższą sentencję 3 razy głośno w kierunku Pola Mocy Najwyższej 

Inteligencji, która nas otacza, lub powiedz to raz i dodaj 3 razy “Niech się stanie!”, a 

następnie

b) Podpisz porozumienie i

c) Zastosuj techniki medytacyjne oraz kreatywną wizualizację, aby podłączyć się do 

Kanału Boskiej Matki np Medytację Oddechu Miłości lub/i działaj ze współczuciem, 

miłosierdziem i życzliwością względem innych, ponieważ takie bezinteresowne 

działanie przyciąga także Pole „Frekwencji Madonny”.

d) Zastosuj RECIPE 2000> i jego możliwości podłączenia nas do pola “Frekwencji 

Madonny”. 

Planetarny Program Pokoju numer 3 – Boskie Wsparcie i Boskie Dostrojenie:

Proszę o wsparcie, aby doskonale urzeczywistnić mój Boski Plan Działania. Proszę o 

doskonałe dostrojenie mnie właśnie TERAZ do Mocy DOW i „Frekwencji Madonny” na 

każdym poziomie, płaszczyźnie, w każdym ujęciu czasu.
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Podpisano: ______________________

Zalecane działanie: 

a) Szczerze powtórz głośno powyższą formułę 3 razy (lub powiedz raz i dodaj 3 razy: 

“Niech się stanie!”) w kierunku Pola Mocy Najwyższej Inteligencji, która Cię otacza, 

a następnie

b) Podpisz porozumienie i aby przetransformować otaczające Cię pole energii…

c) Użyj Medytacji Oddechu Miłości i powtórz “jestem miłością”. Potem wdychaj tą

miłość i powiedz “kocham”, wydychaj ją poprzez twój system i zaintonuj „kocham”.

Planetarny Program Pokoju numer 4 – Boska Władza: 

Dziękuję Inteligencji Kosmosu, która mnie otacza i właśnie TERAZ uznaje siebie jako Boga 

w ludzkim ciele. Akceptuje pełną odpowiedzialność za całą moją kreatywną siłę i spędzam 

mój czas efektywnie współtworząc pokój. Właśnie teraz akceptuje dekret Boskiej Chwały 

„maksymalną wydajność przy minimalnym nakładzie sił”.

Podpisano: ___________________

Zalecane działanie:

a) Szczerze powtórz 3 razy głośno (lub raz a następnie 3 razy “Niech się stanie!”) w 

kierunku Pola Mocy Najwyższej Inteligencji, która Cię otacza, a następnie…

b) Podpisz porozumienie i…

c) Twórz z intencją czystości na drodze miłości, honorwania i respektowania 

wszystkiego. Użyj energii myśli, słów i działania, aby wesprzeć Planetarny Program 

Pokoju.
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Planetarny Program Pokoju numer 5 – Boski Kontakt i Boscy Przyjaciele:

Proszę o doskonały kontakt – DOW z DOW – i doskonałe połączenie z moimi Ziemskimi i

Kosmicznymi przyjaciółmi, tak abyśmy wspólnie harmonijnie współtworzyli zdrowie, pokój, 

bogactwo dla wszystkich na Ziemi. Właśnie TERAZ proszę, abyśmy wypełniali się radością, 

łatwością i Chwałą, gdy rozpoznajemy nasze karmiczne więzy.

Podpisano: ______________________

Zalecane działanie:

a) Szczerze wypowiedz 3 razy głośno powyższą sentencje (lub powiedz raz a następnie

powtórz 3 razy “Niech się stanie!”) w kierunku Pola Mocy Najwyższej Inteligencji, 

która Cię otacza i … 

b) podpisz porozumienie, a następnie …

c) wyobraź sobie wszystkich twoich przyjaciół i wsparcie przyjaciół zaangażowanych w 

program Planetarnego Pokoju, którzy Cię otaczają w wewnętrznej przestrzeni

d) Użyj technik DOW pochodzących z BBI względem wszystkich, których spotykasz

e) Działaj bez zarzutu w każdym momencie. Kochaj wszystko*, szanuj wszystko, 

respektuj wszystko.

f) Wyeliminuj żal i medytuj nad wybaczeniem, aby oczyścić stare wpływy

 Kochaj wszystko oznacza kochaj Boga we wszystkim.

Planetarny Program Pokoju numer 6 – Boska Wizja i Boska Ekspresja: 

“Właśnie teraz proszę o doskonałą ekspresję Boga JAM JEST we mnie. Proszę o ujrzenie 

Boga JAM JEST we wszystkich istnieniach w każdym momencie. JESTEM doskonałą 

ekspresją Boskiej Mądrości. JESTEM doskonałą ekspresją Boskiej Wyrozumiałości. 

JESTEM doskonałą ekspresją Boskiego Współczucia. Akceptuję to, że JESTEM doskonałą 

ekspresją wszystkiego, co jest najlepsze we mnie TERAZ”. 

Podpisano: ______________________
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Zalecane działanie:

a) Szczerze wypowiedz powyższą sentencje 3 razy głośno (lub raz a następnie powtórz 3 

razy “Niech się stanie!’’) w kierunku Pola Mocy Najwyższej Inteligencji, która Cię

otacza i …

b) podpisz porozumienie, a następni e…

c) wyobraź sobie siebie jako Boga w ludzkiej formie, wyobraź sobie Boga Matkę/Ojca, 

zobacz siebie w wewnętrznej przestrzeni jako Króla, Królową swojego Królestwa. 

d) Zapisz te programy i umieść je w łazience niedaleko lustra. Powtarzaj je rano myjąc 

zęby, robiąc makijaż lub goląc się.

Planetarny Program Pokoju numer 7 – Boskie Działanie: 

Daje moje wsparcie, poświęcam mój czas i energię koncentracji Projektom Pokoju 

Frekwencji Madonny. Wykonuję to, do czego prowadzi mnie Boska Inteligencja, aby 

zakończyć moje działania sukcesem TERAZ.

Podpisano: __________________________

Zalecne działanie:

a) Przeczytaj dokładnie projekty “Frekwencji Madonny”

b) Szczerze powtórz głośno 3 razy powyższą formułę (lub powiedz raz, a następnie dodaj 

3 razy “Niech się stanie!”) w kierunku Pola Mocy Najwyższej Inteligencji, która Cię

otacza i… 

c) podpisz porozumienie, a następnie…

d) Poświęć codziennie trochę czasu na medytację i kontemplację. Naucz się słuchać głosu 

Boskości Samej w Sobie. Poproś ją o miłość, zdrowie, prowadzenie, inspirację do 

radosnego spełnienia Twojej roli jako Ambasadora/Ambasadorki Pokoju na Ziemi. 

Zaakceptuj jej prowadzenie...

e) Poproś ducha, aby cię poprowadził i wskazał Ci, które projekty i w jaki sposób 

chciałbyś/chciałabyś wesprzeć. Naucz się ufać swojej intuicji i Wyższej Wiedzy.
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Program Planetarnego Pokoju numer 8 – Boskie Prowadzenie i Boskie Objawienia: 

Właśnie teraz zgadzam się na utrzymywanie kontaktu z “Frekwencja Madonny” poprzez 

wewnętrzną sieć, Internet oraz dzięki C.N.N. Zgadzam się, aby słuchać głosu mojego serca i 

zawsze działać jak Mistrz/Mistrzyni JAM JEST.

Podpisano: ______________________

Zalecne działanie:

a) Szczerze wypowiedz 3 razy głośno powyższą sentencję (lub wypowiedz ją raz a 

następnie 3 razy “Niech się stanie!”) w kierunku Pola Boskiej Mocy Najwyższej 

Inteligencji, która Cię otacza i…

b) Podpisz porozumienie, a następnie…

c) Codziennie spędzaj trochę czasu w ciszy, taka byś słyszał/słyszała informacje płynące 

z kanału C.N.N.

d) Rozwijaj swoje zdolności telepatyczne i wizjonerskie dzięki RECIPE 2000>

programowi atrakcyjnego stylu życia.

e) Podążaj za głosem swego serca, odkrywaj co cię raduje.

Planetarny Program Pokoju numer 9 – Boska Pomoc i Boski Trening : 

Akceptuje przewodnictwo mojej grupy Świętej Pomocy i mogę być zapraszany/zapraszana 

do wzięcia udziału w każdym specjalnym treningu, przyjmując, że trening ten jest dobrem 

dla mnie i dla całej planety. Proszę, aby trening ten był prowadzony w nocy, podczas mojej 

medytacji i z miłością poprzez lekcje, jakich udziela mi życie. DZIĘKUJĘ!

Podpisano: ______________________

Zalecane działanie:
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a) Szczerze wypowiedz 3 razy głośno powyższa sentencje (lub powiedz ją raz a następnie 

powtórz 3 razy “Niech się stanie!” w kierunku Pola Mocy Najwyższej Inteligencji, 

która Cię otacza, a następnie… 

b) Podpisz porozumienie i …

c) Wyobraź sobie grupę Świętej Jedności wokoło ciebie w wewnętrznej przestrzeni.

d) Poproś swoje DOW, aby udzieliło Ci doskonałych treningów w nocy kiedy twoje ciało 

odpoczywa.

To porozumienie zaprasza Cię do wsparcia Planetarnego Programu Pokoju “Frekwencji 

Madonny”.

Istnieje wiele bardziej szczegółowych planów działania i programów

dostępnych w Księgach 1 i 2 serii Pola Życia i Szczęście (The Biofields and Bliss)

W pozycji Pola Życia i Szczęście Księga 3 także istnieje wystarczająco dużo wskazówek, aby 

wprowadzić nasz Świat w stan permanentnego pokoju.
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Dostrajanie siebie, dostrajanie 
wzajemne, dostrajanie z innymi i 

dostrajanie Świata
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Część II

Pytania, Poglądy, Atrybuty
‘Frekwencji Madonny’

Czy rzeczywiście 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, a my 

popatrzymy na to wszystko, co stworzyliśmy i zadamy sobie pytanie, czy to jest to czego 

my naprawdę pragniemy. I jeśli nie jest to to, to dlaczego? Jeśli zrozumiemy, że

Inteligentny Kosmos tylko czeka na nasze polecenia, wtedy uświadomimy sobie, że 

potrzebujemy nie tylko oczyścić pragnienia, ale także wysyłać czyste sygnały i polecenia. 

Na tym etapie czystość intencji stanie się kluczem, bo czystość naszych serc determinuje 

wynik. Jeśli człowiek zdecyduje, by żyć mądrze, wystarczy, aby dokonał pozytywnej 

zmiany i wyobraził sobie jakie zjednoczenie może uzyskać.

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?
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 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 mają 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?

 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?
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Wielu z nas długo i wiele myślało nad tymi pytaniami, wielu z nas uzyskało odpowiedzi 

oraz podpowiedzi, aby

DOSKONALE DOSTROIĆ SIĘ I DZIAŁAĆ DOSKONALE. 

Poglądy “Frekwencji Madonny”

Jesteśmy Bogami w ludzkiej formie, otoczeni polami życia Najwyższej Inteligencji, 

która jak zwierciadło odbija naszą świadomość. Oto poglądy, które rekomenduje Self 

Empowerment Academy:

a) Bądź wdzięczny, codziennie poświęć czas, by wyrazić swoją wdzięczność za 

wszystko to, co jest dobre na naszym świecie. 

b) Działaj, jak Mistrz/Mistrzyni. To my mamy tą moc, miłość i mądrość, aby tworzyć 

to czego pragniemy na Ziemi, a wiec zróbmy to! Tu istotnym jest, aby uświadomić 

sobie, że ‘to na czym się koncentrujemy, to odżywiamy’ i szukając Boskiej 

Doskonałości w życiu wkrótce przekonamy się o tym doświadczając i staniemy się 

zahipnotyzowani tą prawdą.

c) Podróżuj przez ten świat jak Boska Stacja Nadawcza Boskiej Miłości, Mądrości, 

Mocy, aby promieniować nimi i transformować wszystko, co jest otwarte i gotowe 

na tą frekwencję. Promieniuj tym bez absorbowania.

d) 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.



‘The Madonna Frequency’ : Planetary Peace Program : Biofields and Bliss Book 3
www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au

Instigating and Recording Humanity’s Co-creation of Personal and Global Paradise

27

Atrybuty “Frekwencji Madonny”

Niektóre
poglądy 

“Frekwencji 
Madonny”

Służę Bogu i
jestem 

kreatywnym 
Mistrzem/
Mistrzynią

Jestem 
Bogiem w 
ludzkiej 
formie

Kosmos 
odbija 
niczym 

zwierciadło, 
kim myślę, 
że jestem

Jestem 
Ambasadorem/

Ambasadorką Pokoju, 
Miłości i Mądrości

Promieniuj
ę Boską 

Miłością, 
Mądrością i 

Mocą

Na każdym 
poziomie jestem 

zasilany/
zasilana Boskim 

Pokarmem
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Dostęp do „Frekwencji Madonny” uzyskujemy, gdy dostrajamy nasze fale mózgowe 

z poziomu Beta (13 do 40 cykli na sekundę), poprzez Alpha (8-13 cykli na sekundę) i 

wchodząc w Theta (4-7 cykli na sekundę) a następnie na Delta (0.5-3 cykli na sekundę). 

Następuje to przy pomocy naszego stylu życia, który nas ugruntowuje w wysokiej wibracji i 

wprowadza na poziom Theta, który przynosi nam niesamowite korzyści na każdym 

poziomie. Zanurzenie w polu Delta omywa nas energią, która całkowicie odżywia nas na 

każdym poziomie. Przedstawiamy niektóre z korzyści jakich doświadcza każdy z nas 

uzyskując dostęp do tych Pól. (Nasza lektura Four Body Fitness: Biofields & Bliss zawiera 

szczegółowe informacje o dostrajaniu się do tych pól oraz o rekomendowanym stylu życia, 

który odpowiednio nas dostraja.)

Atrybuty tych, którzy dostrojeni są do „Frekwencji Madonny”: 

a) Ci, którzy są dostrojeni do „Frekwencji Madonny” Kanału Boskiej Miłości i Mądrości 

wykazują BOSKĄ RADIACJĘ: nazywam to Tańcem Pola Delta i ten poziom radiacji 

przynosi radosną falę Chwały do naszego życia oraz zdrowie, szczęście, pokój, 

dobrobyt, które przyciągane są automatycznie jeśli nasze pola mózgu są dostrojone do 

wibracji pola Thety – Delty. 

b) Ci, którzy są dostrojeni do Kanału Boskiej Mądrości i Miłości “Frekwencji Madonny” są 

motywowani czystym sercem, mają Boskie Intencje oraz dostęp do niezniszczalnych

sieci i Boskich Systemów Wsparcia na obu płaszczyznach – wewnętrznej i zewnętrznej.

c) Ci, którzy dostrojeni są do Kanału Boskiej Miłości i Mądrości „Frekwencji Madonny” 

otrzymują BOSKIE PROWADZENIE od Boga Samego w Sobie – DOW – czystej 

inteligencji, która jest mądrością, miłością, jest niezniszczalna i która zawsze ma 

najlepsze intencje względem wszystkiego. Wielu obecnie uzyskuje prowadzenie DOW 

do tworzenia i korzystania z niezniszczalnych sieci. Pierwszą niezniszczalną siecią jest 

C.N.N. – Kosmiczna Sieć Nirwany, do której można uzyskać dostęp jedynie 

telepatycznie dzięki mistrzostwu umysłu i modlitwie. Jest to wewnętrzny plan sieci 
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„dobrych informacji”, stworzony do udostępniania informacji przyczyniających się do 

pozytywnego wzrostu i w efekcie współtworzenia osobistego i globalnego raju. Dostęp 

do C.N.N. pojawia się samoczynnie w momencie, gdy aktywujemy nasz szósty i siódmy 

zmysł oraz nasza przysadkę i szyszynkę.

d) Ci, którzy dostrojeni są do Kanału Boskiej Miłości i Mądrości „Frekwencji Madonny” 

przyciągają rzekę Boskiej Chwały, która wspiera ich pracę pokojową, jak także nasze 

umowne dostrajanie. Podczas gdy nasza wewnętrzna sieć jest naszym głównym źródłem 

komunikacji budującym pomosty między światami, Internet i Falą Boskiej Chwały są

głównymi sieciami komunikacji, łączącymi zewnętrzne plany. Jako forma Boskiej 

Elektryczności, Fala Chwały jest automatycznie przyciągana do pól Theta i Delta i 

można także od czasu do czasu spotkać ją w polach Alpha. Fala Boskiej Chwały jest 

promieniem światła i rytmem dźwięku, który przynosi ze sobą struktury wspierające 

życie w sukcesie. Napędzana Boskim Kodeksem nazwanym Prawo Kosmiczne Fala 

Chwały płynie dzięki jej prawom i magnetycznemu przyciąganiu.

e) Ci, którzy dostrojeni są do Kanału Boskiej Miłości i Mądrości „Frekwencji Madonny”, 

mogą mieć dostęp do boskiej obfitości i dobrobytu. Może to pociągać za sobą dostęp do 

Kosmicznego Banku Obfitości i wykorzystanie go. Na planie wewnętrznym jest to 

eteryczny bank, którego wrota stoją otworem dla tych, którzy mają dostęp do pól Fali 

Chwały Theta-Delta. Bank ten może mieć do wykorzystania dla nas obfitość miłości, 

zdrowia, bogactwa, pasji i celów, dla tych którzy mogą dorównać jego rytmowi.

Wszyscy, którzy szczerze pracują dla harmonijnego udoskonalania świata, lub wiodą 

swoje życie w sposób dobry dla wszystkiego, będą mieli dostęp do idealnych zasobów, 

aby to czynić. Czystość serca, intencji są kluczem do tego Kosmicznego 

Bezpieczeństwa.

f) Ci, którzy dostrojeni są do Kanału Boskiej Miłości i Mądrości „Frekwencji Madonny” 

mogą otrzymywać Boskie Przekazy od naszych Źródeł Świętej Pomocy: C.N.N. 

(Kosmicznej Sieci Nirwany). Channeling, otrzymywanie Boskich Przekazów, pisanie 
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automatyczne, jasnowidztwo, jasnosłyszenie, jasnoczucie są wspólnymi naturalnymi

„darami” „Frekwencji Madonny”. Interakcja z Boską Władzą i otrzymywanie Boskiej 

Pomocy jest także częścią wspólną tych Pól, jako iż z Boskiej Miłości Madonny 

wszystko się narodziło. Wszystkie życia, królestwa zawdzięczają swoja egzystencję 

polom energii Madonny. 

g) Ci którzy dostrojeni są do Kanału Boskiej Miłości i Mądrości „Frekwenji Madonny” 

mogą otrzymywać Boskie Objawienia i stąd mogą być skoncentrowani na większym 

wglądzie. Boskie Objawienia są udostępniane przez inspirujące pola energii “Frekwencji 

Madonny” jako bezinteresowna SŁUŻBA.

h) Ci, którzy są dostrojeni do Kanału Boskiej Miłości i Mądrości “Frekwencji Madonny” 

będą automatycznie czuli więcej świadomości, więcej empatii, współczucia i będą

zainteresowani dobrobytem innych. Zalanie naszych systemów “Frekwencją Madonny” 

eliminuje z naszego wnętrza łaknienie pożywienia i bycia pożywionym. Przyciąga ono 

także nas w kierunku pól na jakich skupione są inne istoty, aby prowadzić grupę, stawać 

się silniejszymi i być mocniej odżywionymi. ‘Frekwencja Madonny’ stymuluje i wspiera 

wspólne korzystne związki.

i) Ci, którzy są dostrojeni do “Frekwencji Madonny” Kanału Boskiej Miłości i Mądrości są 

zaabsorbowani Boskim Współtworzeniem. „Frekwencja Madonny” oferuje harmoniczne 

rozwiązania i wyśmienite decyzje, dla tych którzy poszukują WYGRANEJ, 

WYGRANEJ, WYGRANEJ GRY – radosnego ciebie i nas, radosnej rzeczywistości. Te 

rozwiązania wspierają tworzenie prawdziwie cywilizowanego świata, gdzie mottem jest: 

kochać wszystko, respektować wszystko, akceptować wszystko – memorandum św. 

Franciszka z Asyżu, który zawsze promował pokojową współegzystencję między 

Królestwami. Jego motto PAX ET BONUM było w dawnych czasach pozdrowieniem 

oznaczającym “Pokój i same dobre rzeczy.”
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j) Ci którzy są dostrojeni do Kanału Boskiej Miłości i Mądrości “Frekwencji Madonny” 

będą w stanie Boskiej Komunikacji i stąd będą wiedzieli jak jednoczyć światy. Będą oni 

skoncentrowani, będą trenowali tworząc aspekty holistycznej edukacji łączące światy

religii i nauki, metafizyki i teorii kwantowej, wschodu i zachodu, tantry i yogi, boskiej 

matematyki i boskich znaków lub budując pomostu dla bardziej tradycyjnych pól takich 

jak medycyna tradycyjna i terapie alternatywne. Dotyczy to także obszarów takich jak 

ekologia środowiska, zasobów, alternatywne źródła energii, nowe systemy finansowe i 

każdy obszar, który oferuje korzyści dla ludzi. Prawdziwa Boska Komunikacja zawsze 

prowadzi nas do współtworzenia dla dobra wszystkich, jako iż naturalnie przepełniona

jest Boska Miłością i Mądrością „Frekwencji Madonny”.

k) Ci, którzy są dostrojeni do Kanału Boskiej Miłości i Mądrości „Frekwencji Madonny”

będą rozumieli moc BOSKIEJ MANIFESTACJI. Pomocą w zrozumieniu BOSKIEJ 

MANIFESTACJI jest zrozumienie podstawowych mechanizmów Technologii 

Dymensyjnych Pól Życia. Ekspansja czasu, to jak ważny jest każdy nowy moment w 

życiu i przekraczanie linii czasu są technikami Dymensyjnego Dostrajania Pól Życia.

l) Ci, którzy są dostrojeni do Kanału Boskiej Miłości i Mądrości „Frekwencji Madonny”

doświadczają BOSKIEJ SZCZĘŚLIWOŚCI. Zanurzenie się w polu „Frekwencji 

Madonny” powoduje przypływ radości, światła i zrozumienia poprzez nasz biosystem, 

który może być opisywany jako podniesiony poziom endorfin we krwi. Szczęście, 

Nirwana, Samadhi, stan zdumienia i zrozumienia są innymi nazwami Szczęścia. 

Niektórzy nazywają to podróżą i rzeczywistością, ekstazą OŚWIECENIA.

Zaproszenie, a następnie dopuszczenie naszej Boskiej Oświeconej Wewnętrznej 

Natury – naszego DOW – aby kochać siebie, prowadzić siebie, uzdrawiać i odżywiać na

każdym poziomie i otaczać się jego mądrością, miłosnym wpływem jest jedną z 

mądrzejszych rzeczy, jakie możemy uczynić obecnie, jako iż nasze DOW jest jedyną 

wspólną rzeczą 6 bilionów ludzi i jest niezniszczalne. Pamiętasz DOW oznacza Boga 

Samego w Sobie. Bóg – wszystko wiedzące, wszystko kochające, całkowicie mądre i pełne 
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mocy pole inteligencji, które pulsuje od źródła czystej energii, które daje początek 

wszystkiemu stworzeniu. W tej formie postrzega ono zabawę i nasze kroki jako działania

Bogów w ludzkiej formie. Już oświecone pewnie zapomniało jak działać tak jak my. 

„Frekwencja Madonny” pozwala człowiekowi zrozumieć “zasadę akcji i reakcji”.

m) Ci, którzy są dostrojeni do Kanału Boskiej Miłości i Mądrości „Frekwencji 

Madonny” otrzymują BOSKIE POŻYWIENIE, jakimi są pola miłości Theata i Delta. 

Najczystszą formą pożywienia jaką możemy dostąpić jest Boska Miłość, która jest spoiną 

wszystkiego tworzenia, która utrzymuje przy życiu molekuły, sprawia, że atomy 

powiększają się, a komórki i dusze pożywiają się i są syte. Boski Pokarm dostarcza 

doskonałego psychicznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego pożywienia.
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następnie …

PLANETARNY PROGRAM POKOJU
„FREKWENCJI MADONNY”

Część III : PROJEKTY 1 – 9

BOSKIE
PROMIENIOWANIE 

I BOSKA RADOŚĆ

BOSKIE 
OBJAWIENIA

I BOSKIE 
TRANSMISJE

BOSKIE  
POŻYWIENIE I  

BOSKIE 
UZDROWIENIE

BOSKA 
CHWAŁ

A I 
SŁUŻBA 

BOGU

BOSKIE 
PRZEWODNICTW

O I BOSKA 
KOMUNIKACJA

BOSKIE 
WSPARCIE I 

BOSKI 
KONTAKT

BOSKIE 
DOSTROJENIE

ATRYBUTY 
FREKWENCJ
I MADONNY

BOSKA 
OBFITOŚĆ I 

BOSKA 
CZYSTOŚĆ 



‘The Madonna Frequency’ : Planetary Peace Program : Biofields and Bliss Book 3
www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au

Instigating and Recording Humanity’s Co-creation of Personal and Global Paradise

34

PLANETARNY PROGRAM POKOJU
“Frekwencji Madonny”

Zamierzony rezultat

Jedność człowieka w 
harmonii ze 

Zjednoczoną planetą

Projekt 1: zdrowe pożywienie, odzież, komfortowe schronienia oraz
holistyczna edukacja dla wszystkich ludzi naszej planety.

Projekt 2: wsparcie i adaptacja programu RECIPE  2000> 
jako programu holistycznej edukacji

Projekt 3:
Boskie 

Odżywianie 
dla 

wszystkich, 
którzy 

odczuwają  
fizyczny, 

emocjonalny, 
mentalny i 

duchowy głód

Projekt 7:
Eliminacja 
przemocy i 
ubóstwa we 
wszystkich 

krajach.
Kraj, w 
którym 

prowadzone 
są badania: 
BRAZYLIA

Projekt 8:
Tworzenie 
pokoju w 

krajach, gdzie 
panują 

konflikty.
Kraj w którym 

prowadzone 
są badania: 
Środkowy 

Wschód

Projekt 9:
Inspirowanie, rejestrowanie i 

podsumowywanie 
współtworzenia ludzkiego raju

Projekt 4:
Projekt 

skoncentrowan
y na badaniu 

Boskiego 
Pożywienia oraz 

edukacji. 
Kraj, w którym 
prowadzone są 
badania: Indie

Projekt 5:
Projekt ”Pigułki 

czy Prana” (“Pills 
or Prana” Project) 

propagujący  
światowe zdrowie i 

wspierający  
eliminację 

problemów głodu. 
Ekonomika i 

redystrybucja 
zasobów.

Projekty Planetarnego Pokoju 
„Frekwencji Madonny„ zostały 

stworzone, by eliminować 
przypadki przemocy i 

terroryzmu.
Oferując holistyczna edukację 

oraz, program stylu życia 
możemy przenieść siebie samych 

i nasz świat w stan trwałego 
POKOJU.

zastosowanie: 
LUDZIE MOCY 

i nasza MOC 
DOW,

Niezniszczalne 
Sieci: C.N.N.i  
Wewnetrzna 

Siec

zastosowanie:
wsparcie 
pozytywnych mediów, 
sprawozdanie, 
światowe rządy, 
agencje pomocy.

Projekt 6:
Rewizja 

wszystkich 
postanowień 

ekonomicznyc
h i 

handlowych.
Pomoc bez 

manipulacji
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Projekty Pokoju 1 – 9
Projekt numer 1 „Frekwencji Madonny”

Dla zdrowego pożywienia, odzieży, komfortowych przestrzeni 

mieszkalnych i stosowania holistycznej edukacji dla ludzi do 2012 roku. 

Projekt ten obejmuje także dostarczanie zdrowej wody dla wszystkich, którzy jej 

potrzebują. 

Jest on realizowany dzięki harmonijnej i efektywnej realizacji projektów 2-8. 

Jak człowiek jako jednostka może pomóc?

 Zmniejszając swoją osobistą zależność od światowych zasobów, jedząc mniej, żyjąc 

dłużej w dobrym zdrowiu.

 Przeznaczając dziesiątą część swoich dochodów na międzynarodową organizację 

charytatywną działającą na rzecz dzieci, która ma rozsądne koszty administracyjne.

 Zgłosić się do programu RECIPE 2000> i cieszyć się korzyściami jakie niesie jego

styl życia.

 Promieniować Boską Miłością i Mądrością, tak aby społeczne i globalne pola życia 

mogły absorbować tą radiację i stawać się bardziej współczującymi i 

altruistycznymi. 

 Być dobrym przykładem życia bez zarzutu w spełnieniu, szczęściu i zdrowiu.

 Stać się ogniwem sieci dobrej jakości i pozytywnej informacji.

Fakt: Badania wykazują, że jeśli zmniejszymy ilość pobieranych kalorii, możemy żyć 

nawet 30% dłużej.
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Ja, _______________________ (podaj swoje imię) deklaruje moje wsparcie dla 

powyższego projektu i będę działał/działała następująco, aby doprowadzić do jego sukcesu: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Podpisano: ________________________________________________________________ 

C.I.A. (Kosmiczna Akademia Internetowa) Rekomendacje: Rząd i sektor biznesowy oraz

pomoc organizacji wspierających:

Zachęcamy:

 Do natychmiastowego wsparcia punktów 1-4.

 Do niezwłocznego przyjęcia programu RECIPE 2000> przez wszystkie szkoły i 

instytucje edukacyjne, aby każdy mógł opanować techniki pozytywnego odżywiania 

i tym samym obdarzać siebie zdrowiem i utrzymywać siebie w dobrym zdrowiu.

 Do uznania powyższych wytycznych “Jak człowiek jako jednostka może pomóc”

przez wszystkie wpływowe i obdarzone władzą osoby. 

 Do BYCIA przykładem dostrojonego lidera, który najpierw sam dokonuje zmiany, a 

następnie oddziaływuje na środowisko pracy.

Aby realizować naszą priorytetową agendę “ZDROWEGO ŻYWIENIA, 

ODZIEŻY, POCZCIWEGO SCHRONIENIA oraz OFEROWANIA

HOLISTYCZNEJ EDUKACJI” jako podstawowych praw każdego człowieka na Ziemi 

Jasmuheen Ambasadorka Pokoju M.A.P.S. zachęca wszystkich i każdy kraj, aby 

działać następująco: 
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1. Niezwłocznie umorzyć długi Krajom Trzeciego Świata (bez wyjątków). To sprawi, że 

będzie można zainwestować więcej pieniędzy w ich holistyczną edukację i pozytywne

programy opieki społecznej. (Punkt 3 poniżej) Wyszukać kanały do zaniechania kampanii

długów.

Fakt: 80% pomocy w niektórych krajach wydawana jest na spłatę zadłużenia.

Ambasadorzy i Ambasadorki M.A.P.S. rekomendują i promują holistyczną edukację, która 

przełamie obieg długów PRZEKAZUJĄC, A NIE ROZDAWAJĄC.

2. Niezwłocznie zaprzestać (lub zmniejszyć minimalnie do 30%) produkcję broni 

wojennej i zaprzestać (lub zmniejszyć do 30%) wydatki na nią. Rekomenduje się uczynić to 

w okresie 2 lat lub do czasu kiedy zostanie zrealizowany globalnie priorytet 1. Stworzyć

światowe moratorium stosowania i produkowania broni dzięki czemu ludzie poczują się 

bezpieczniej. Prosimy, aby wszystkie militarne finansowe rezerwy były przeznaczane na 

opiekę społeczną w każdym kraju.

3. Niezwłocznie rozpoczęć w każdym kraju wdrażanie programów holistycznej edukacji, 

które koncentrują się na promowaniu FOUR BODY FITNESS. Badania $$$$ będą 

przekazane w celu udowodnienia zespolonych korzyści programu RECIPE 2000> oraz jego

programu atrakcyjnego stylu życia, składającego się z 8 kroków: medytacji, modlitwy, 

programowania, wegetariańskiej diety, ćwiczeń, spędzania czasu w ciszy natury oraz użycia 

relaksacyjno-medytacyjnej muzyki. Rekomendujemy także, aby wszystkie PROGRAMY 

HOLISTYCZNEJ EDUKACJI były standaryzowane jako procedura medycyny 

prewencyjnej.

4) Zapraszamy do zaangażowania się w realizacje naszych programów światowe media, aby 

stosować media, jako narzędzie prowadzące do pozytywnej progresji oraz oferować 

dziennikarstwo uczciwe, które promuje rozwiązania naszych globalnych problemów, bez 

posługiwania się sensacyjnością.
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DZIŁANIE JUŻ TERAZ

Oznacza to respektowaną edukację mieszkańców Ziemi dot. technik Dymensyjnych Pól 

Życia, oraz specjalną koncentrację na światowych MEDIACH. Mieszkańcom Krajów

Trzeciego Świata należy udostępnić TECHNIKI NAUKOWYCH PÓL ŻYCIA, aby 

zmniejszyć wyzwania, jakie stawiają przed nami zdrowie i głód oraz efektywnie 

rozdysponować nasze zasoby. Dzielenie się technikami oddechowymi prany (70% naszego 

pożywienia pochodzi z naszego oddechu), Recepta Boskiego Pożywienia oraz wiele 

rekomendacji tej pozycji książkowej pomoże nam zmierzyć się z tą sytuacją.

 FAKT: Co 2 sekundy umiera dziecko na chorobę, zazwyczaj powiązaną z odżywianiem, 

której można było zapobiec. Co 3-4 sekundy umiera dorosły na chorobę, której można 

było zapobiec.

 FAKT: po raz pierwszy w historii mamy 1,2 bilionów ludzi cierpiących na problemy 

zdrowotne z powodu przejadania się i niewłaściwego odżywiania oraz 1,2 bilionów

cierpiących na problemy zdrowotne związane z niedożywieniem.

 FAKT: Na światowe zbrojenia wydaje się ponad 900 bilionów dolarów amerykańskich 

rocznie. Aby zaspokoić długi całego Trzeciego Świata potrzeba ok. 350 bilionów dolarów 

amerykańskich. Aby wyeliminować światowe ubóstwo potrzeba 100 bilionów dolarów 

amerykańskich rocznie.

James Wolfenson, Głowa Światowego Banku oszacował, iż 100 bilionów dolarów

amerykańskich rocznie wyeliminowałoby większość ubóstwa w krajach Trzeciego Świata.

Szczegóły efektywnej redystrybucji światowych zasobów odnajdziecie w podręczniku 

badań Ambasadorów i Ambasadorek Światła: World Health World Hunger Project by 

Jasmuheen (Projekt dla propagowania Światowego Zdrowia i eliminacji Światowego Głodu

autorstwa Jasmuheen).
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Projekt numer 2 “Frekwencji Madonny”

Przyjęcie programu RECIPE 2000> jako programu holistycznej edukacji 

we wszystkich instytucjach edukacyjnych jako globalne narzędzie 

pozytywnej wiedzy o życiu i służące tworzeniu i utrzymywaniu

zdrowia i szczęścia.

RECIPE 2000>* jest prewencyjnym programem medycznym

Propagowanie i przyjęcie RECIPE 2000> jako programu holistycznej reedukacji, który 

został stworzony specjalnie aby:

 Podłączyć nas spowrotem do Paradygmy Raju używając specjalnych kodów 

programowych.

 Utrzymywać nas podłączonych do Kanału ‘Frekwencji Madonny’ Boskiej Miłości, 

Boskiej Mądrości, Boskiej Mocy i Pokoju dzięki specjalnemu 8-punktowemu 

stylowi życia, który poszerza naszą świadomość i sprawia, że czujemy się spełnieni, 

współczujący i altruistyczni.

Jak człowiek jako jednostka może pomóc?

 Przyjąć programu RECIPE 2000> do własnego życia i doświadczać korzyści 

płynących z tego stylu życia i poprzez to stać się zdrowszym i szczęśliwszym oraz poczuć 

się bardziej spełnionym. Głęboki pokój i zadowolenie, które wprowadza ten styl życia 

sprawia, że człowiek staje się doskonałym przykładem i Ambasadorem/Ambasadorką

pozytywnej zmiany.

 Dzielić się programem RECIPE 2000>* ze swoimi przyjaciółmi i sieciami. Zachęcić 

ich do wypróbowania programu i doświadczania korzyści dla siebie samych.

* > symbol oznacza progresje projektu, który rozpoczął się w 2000 roku i będzie trwał do momentu,

gdy zagości w nas wewnętrzny i zewnętrzny pokój.
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Ja, _______________________ (podaj swoje imię) deklaruje moje wsparcie dla 

powyższego projektu i będę działał/działała następująco, aby doprowadzić do jego sukcesu:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Podpisano: ________________________________________________________________

C.I.A. (Kosmiczna Akademia Internetowa) Rekomendacje: Rząd i sektor biznesowy oraz 

pomoc organizacji wspierających:

Zachęcamy:

 Do przeznaczania pieniędzy $$$$ na badania, które dowodzą korzyści płynących z 

RECIPE 2000> i jego 8 punktów stylu życia – mimo, iż dokonano wielu badań na 

jego poszczególnych punktach, warto przekonać się o mocy, która płynie ze 

specyficznej kombinacji tych punktów.

 Do niezwłocznego przyjęcia programu RECIPE 2000> przez wszystkie szkoły oraz 

instytucje edukacyjne, aby jednostki mogły nabywać wiedzę o pozytywnych 

umiejętnościach życiowych oraz aby obdarzyć sobie zdrowiem oraz utrzymać siebie 

w zdrowiu i szczęściu.

 Do przyjęcia powyższych wytycznych “Jak człowiek jako jednostka może pomóc?” 

przez wszystkich na pozycjach władzy i posiadających wpływy. BYCIE przykładem 

dostrojonego lidera – najpierw dostrajając siebie samego, a następnie oddziaływując 

na swoje środowisko pracy.
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Projekt numer 3 “Frekwencji Madonny”

Aby dostarczać Boskiego Pożywienia dla wszystkich, którzy tego 

potrzebują i w następstwie eliminować problemy głodu

i zdrowia na Ziemi.

W ramach pomocy tej holistycznej reedukacji i programu działania jest dostarczanie 

pożywienia dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Wierzymy, że Boskie Pożywienie 

przychodzi do nas jako produkt programu RECIPE 2000> i jest prawdziwym pokarmem, 

którego potrzebujemy. Ono właśnie może uwolnić przez nasze systemy energię, która nas 

odżywi na każdym poziomie naszego istnienia – psychicznym, emocjonalnym, 

mentalnym i duchowym. W konsekwencji staniemy się zdrowsi, szczęśliwsi i poczujemy 

pokój. Staniemy się sprzyjający.

Jak człowiek jako jednostka może pomóc?

 Zmniejszyć swoją osobistą zależność od światowych zasobów, jedząc mniej i żyjąc 

dłużej w dobrym zdrowiu. Badając Boskie Pożywienie i uwalniając się od zależności

fizycznego głodu. Wolność wyboru jest darem “Frekwencji Madonny” dla ciebie, a 

twoim darem dla świata jest jedzenie mniej.

 Dziesiątą część swojego dochodu przeznaczyć na światową organizację 

charytatywną wg uznania, działającą na rzecz dzieci, której koszty administracyjne 

są rozsądne. Na zachodzie wydaje się dziennie na kawę cappuccino tyle ile wynosi 

koszt tygodniowej edukacji jednego dziecka w Indiach.

 Promieniować Boską Miłością i Mądrością, tak aby Społeczne i globalne pola życia 

mogły absorbować tą radiację, inspirować innych, aby stawali się bardziej 

współczujący i altruistyczni.
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 BYĆ dobrym przykładem życia bez zarzutu w spełnieniu, zdrowiu i szczęściu.

Ja, _______________________ (podaj swoje imię) deklaruje moje wsparcie dla 

powyższego projektu i będę działał/działała następująco, aby doprowadzić do jego sukcesu: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Podpisano: ________________________________________________________________

C.I.A. (Kosmiczna Akademia Internetowa) Rekomendacje: Rząd i sektor biznesowy oraz

pomoc organizacji wspierających:

Zachęcamy:

 Do finansowego $$$ wsparcia programu RECIPE 2000> i jego możliwości 

podłanczania ludzi do kanału Boskiego Pożywienia.

 Do niezwłocznego przyjęcia programu RECIPE 2000> przez wszystkie szkoły i 

instytucje edukacyjne, aby jednostki mogły nabywać wiedzę dotyczącą technik 

pozytywnego żywienia i obdarzać siebie zdrowiem i utrzymywać siebie w zdrowiu i 

szczęściu.

 Do przyjęcia powyższych wytycznych “jak człowiek jako jednostka może pomóc”

przez wszystkich ludzi na pozycji władzy i wpływów. 

 Do BYCIA przykładem dostrojonego lidera, dokonując zmian samodzielnie, a 

następnie oddziaływując na otoczenie.
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PROJEKT NUMER 4 “FREKWENCJI MADONNY”

Eliminacja ubóstwa i głodu we wszystkich krajach dzięki specjalnemu 

wsparciu dla Projektów Badawczo – Adaptacyjnych Boskiego Pokarmu 

(The Divine Nutrition – Research and Adaption Project).

Badane kraje: INDIE

Ten projekt stanowi specjalne wsparcie dla dalszej pracy badawczej w dziedzinie

Odżywiania Słonecznego i Boskiego Odżywiania dr Sudhir Shah i jego grupy w 

Ahmedabad w Indiach. Dr Shah i Jasmuheen chcieliby wyeliminować wszystkie problemy 

związane z głodem i zdrowiem szczególnie w jego ojczyźnie – Indiach. S.E.A. wierzy że 

można je doskonale zasilić polami theta i delta. Odkryliśmy, że jeśli fale mózgowe 

przechodzą z pola theta do delta (dzięki RECIPE 2000>) uwolniona zostaje energia poprzez 

ciało, które odżywia komórki systemu życia pozwalając na eliminację przyjmowanych 

kalorii lub ich zmniejszenie o 50-90%, co redukuje ludzką zależność od światowych 

zasobów żywieniowych.

Jak człowiek jako jednostka może pomóc?

 Zmniejszyć swoją osobistą zależność od światowych zasobów, jeść mniej, żyć dłużej 

w dobrym zdrowiu. Jeśli jadasz 3 posiłki dziennie, jedz 2. Jeśli jadasz 2, jedz 1. 

Utrzymaj w sobie tą predyspozycję, aby wszystkie twoje witaminy przychodziły do 

ciebie z Mocy DOW, lub praną i Kanałem Boskiego Pożywienia.

 Przeznaczyć dziesiątą część swojego dochodu na wybraną światową organizację 

charytatywną działającą na rzecz dzieci, której koszty administracyjne są rozsądne.

 Promieniować Boską Miłością i Mądrością, taka aby społeczne i światowe pola 

życia mogły absorbować tą radiację i stawać się bardziej współczujące i 

altruistyczne.

 BYĆ dobrym przykładem żyjąc bez zarzutu w spełnieniu i zdrowiu.
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Ja, _______________________ (podaj swoje imię) deklaruje moje wsparcie dla powyższych 

projektów i będę działał/działała następująco, aby doprowadzić do ich sukcesu:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Podpisano: ________________________________________________________________

C.I.A. (Kosmiczna Akademia Internetowa) Rekomendacje: Rząd i sektor biznesowy oraz 

pomoc organizacji wspierających:

Zachęcamy:

 Do finansowego wsparcia Projektów Badawczych Boskiego Pożywienia (Divine 

Nutrition Research Projects), aby stawić czoła wyzwaniom światowego zdrowia i 

problemom głodu.

 Do niezwłocznego przyjęcia programu RECIPE 2000> przez wszystkie szkoły i 

instytucje edukacyjne, aby jednostki mogły nabywać pozytywnych życiowych 

zdolności i wspierać swoje zdrowie oraz trwać w zdrowiu i radości.

 Do przyjęcia powyższych wytycznych “Jak człowiek jako jednostka może pomóc?” 

przez wszystkich, którzy są w pozycji władzy i wpływów. 

 Do BYCIA przykładem dostrojonego lidera – dostrajając najpierw siebie, a następnie 

oddziaływanie na swoje miejsce pracy.
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PROJEKT NUMER 5

“FREKWENCJI MADONNY”

Sprostanie wyzwaniom jakie niosą za sobą problemy głodu i 

zdrowia dzięki BOSKIEMU POŻYWIENIU: 

Projekt: Pigułki czy Prana

Projekt Pigułki czy Prana został uruchomiony w 1998 i stworzony, aby 

wyeliminować problemy głodu i zdrowia na poziomie osobistym i globalnym.

Projekt ten jest także częścią Projektu nr1 i jest sposobem odżywiania wszystkich 

tych, którzy potrzebują tego na poziomie fizycznym. Celem projektu jest dostarczenie 

jakościowego pokarmu w formie pigułki do wszystkich krajów które potrzebują zdrowego 

wsparcia fizycznego. W toku programu badaliśmy główne witaminy, nośniki suplementów i 

chcemy wesprzeć wszystkie rzetelne firmy sprzedające produkty wysokiej jakości, które 

także posiadają dobry zespół badawczy, innowacyjnych liderów, jak także sprawdzone 

zestawienia wyników z dobrą siecią dystrybucji.

S.E.A.(Self Empowerment Academy) chciałaby zobaczyć sieci sponsorów, aby 

dystrybuować te produkty efektywnie i zapewnić, aby wszystkie jednostki na ziemi miały

dostęp do zdrowej żywności. 

a) dzięki pożywieniu dobrej jakości (opieką zajmują się Agencje Pomocy) i

b) dzięki żywieniowym suplementom w formie pigułki lub 

c) dzięki Boskiemu Pożywieniu, które płynie z Kanału Boskiej Miłości „Frekwencji 

Madonny”.

Jak człowiek jako jednostka może pomóc?
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 Dodać dobrej jakości suplementy witamin do swojej diety, aby pożywić swe ciało w 

toku nauki pożywiania się światłem, jeść rzadziej, nie zmniejszając stanu 

światowych zasobów żywności.

 Przeznaczyć dziesiątą część swojego dochodu na wybraną światową organizację 

charytatywną działającą na rzecz dzieci, której koszty administracyjne są rozsądne.

 Promieniować Boską Miłością i Mądrością tak, aby Społeczne i Globalne pola życia 

mogły absorbować tą radiację i inspirować innych, aby stawali się bardziej 

współczujący i altruistyczni. 

 BYĆ dobrym przykładem życia bez zarzutu, w spełnieniu, radości i zdrowiu.

Ja, _______________________ (podaj swoje imię) zobowiązuję się wesprzeć powyższy 

projekt i będę działał/działała następująco, aby zapewnić jego sukces:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Podpisano: ________________________________________________________________

C.I.A. (Kosmiczna Akademia Internetowa) Rekomendacje: Rząd i sektor biznesowy oraz 

pomoc organizacji wspierających:

Zachęcamy:

 firmy produkujące witaminy i mineralne suplementy do natychmiastowego 

rozpoczęcia DARMOWEJ dystrybucji procentu swoich produktów dla wszystkich 

krajów trzeciego świata dzięki organizacjom pomocy. Prognozujemy, że to 

niezwłocznie ograniczy obszary niedożywienia, zmniejszy odsetek śmierci z głodu i 

niedostatku odpowiedniego pożywienia oraz zminimalizuje marnotrawstwo 

zasobów. 
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 do finansowego wsparcia Projektów Badawczych Boskiego Pożywienia "Divine 

Nutrition Research Projects" jako rozwiązań zagadnień dotyczących alternatywnego 

sposobu żywienia dla wyzwań zdrowia i eliminacji głodu w krajach Trzeciego 

świata.

 do finansowego $$$ wsparcia badań, które dowodzą i propagują korzyści płynące z

RECIPE 2000>

 do niezwłocznego przyjęcia RECIPE 2000> przez szkoły i instytucje nauczające, 

taka by jednostki mogły nabywać wiedzę o pozytywnych technikach żywienia oraz 

obdarzać siebie i utrzymywać siebie w zdrowiu i szczęściu.

 do przyjęcia wytycznych “jak człowiek jako jednostka może pomóc” przez 

wszystkich ludzi na pozycji wpływów i władzy. 

 Do BYCIA przykładem dostrojonego lidera – dostrajając się najpierw osobiście, a 

następnie oddziaływując na swoje otoczenie.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana Boskim Odżywianiem zapraszamy do 

odwiedzenia strony: http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-

education.asp#divine gdzie uzyskasz dostęp do wszystkich naszych pozycji z serii Boskie 

Odżywianie oraz znajdziesz jeszcze więcej informacji o alternatywnym odżywianiu.
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dla doskonałego odżywiania

źródło:
Bóg, ALLAH,

BRAHMA, 
Wyższa 

Inteligencja

AKTYWACJA

6 i 7 
ZMYSŁU

przysadki i 
szyszynki

UTRZYMANIE 
FAL 

MÓZGOWYH 
NA POZIOMIE 

THETA –
DELTA

PROGRAM 
CODZIENNEJ 

MUDRY:

DOSKONAŁE 
ZDROWIE,

HARMONIA,
DOSKONAŁA 

WAGA, 
DOSKONAŁY 

WYGLĄD

Poglądy:
* JESTEM 

BOGIEM W 
LUDZKIEJ 

FORMIE
* MOC DOW 
ODŻYWIA 
MNIE NA 
KAŻDYM 

POZIOMIE
* 

PROMIENIUJE 
MIŁOŚCIĄ I 

MĄDROŚCIĄ, 
KTÓRA 

PRZEPLYWA 
PRZEZE MNIE I 

ODŻYWIA 
MNIE

RECIPE 2000> - 8 punktów programu 
ATRAKCYJNEGO STYLU ŻYCIA, aby aktywować 

przepływ boskiego pokarmu. Ten styl życia 
podłancza nas do kanału Boskiej Miłości „Frekwencji 

Madonny”, aby doznać odżywienia psychicznego, 
emocjonalnego, mentalnego i duchowego.

MOC
DOW 

NASZ
BIOSYSTEM
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PROJEKT NUMER 6 

“FREKWENCJI MADONNY”

Rewizja umów społecznych i handlowych i praktyka zapewniająca, że 

działają one dla dobra wszystkich

Wsparcie dla projektu 7 – eliminacja ubóstwa i przemocy w Brazylii i wszystkich 

krajach Trzeciego Świata – proponujemy:

a) Rewizję obecnych programów Paczek Pomocy realizowanych w krajach Trzeciego 

Świata oraz rewizję ekonomicznych porozumień korzyści handlowych. Self 

Empowerment Academy chciałaby ujrzeć odpowiednie klauzule dodane do wszystkich 

publicznych i handlowych kontraktów i porozumień.

“Żadna umowa lub porozumienie nie powinny zostać podpisywane lub 

legalizowane jeśli krepuje to harmonijny rozwój innego istnienia bądź narodu.” 

Harmonijne współtworzenie jest obecnie koniecznością jeśli na naszym świecie ma 

zagościć głęboki i trwały pokój.

Chcemy, aby powyższe wiadomości zostały zaakceptowane w USA przez 

wszystkich, którzy zajmują stanowiska i posiadają władzę i mogą dokonać tej zmiany, tak 

aby pomoc była wolna od manipulacji i ograniczających społecznych i politycznych zagrań. 

Często udzielana pomoc zawiera polityczne wpływy: “Jeśli kraj otrzymujący pomoc nie 

zaakceptuje _________* zasad, pomoc nie zostanie udzielona.” (*To może dotyczyć 

prohibicji lub jakiejś manipulacji.)

b) stosowania holistycznej edukacji, która została stworzona, aby eliminować ignorancję, 

redystrybuować zasoby oraz wykorzenić przypadki ubóstwa. Proponujemy przyjęcie
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RECIPE 2000> przez wszystkie systemy edukacyjne, taka by ludzie byli podłączeni do 

Boskiej Miłości, Mądrości i Współczucia “Frekwencji Madonny”.

c) pozytywną zmianę w obecnym prawie prohibicji narkotykowej po

przeprowadzeniu intensywnych otwartych badań metod alternatywnych, takich jak te 

stosowane w Szwajcarii, oraz jak programy redukujące szkody, które odniosły 

sukces u osób uzależnionych. 

 FAKT: u 80% osób stosujących narkotyki dożylnie w Nowym Jorku 

wykryto zakażenie wirusem HIV. To mniej niż 1% w Holandii. Roczne 

statystyki zgonów w Holandii są natomiast o połowę mniejsze niż w Nowym 

Jorku.

 120 bilionów dolarów amerykańskich jest corocznie wydawanych na 

rekraacyjne narkotyki w Europie i USA – wszystkie te pieniądze idą do 

bossów narkotykowych. Pod koniec 1999 roczna światowa produkcja 

narkotyków wynosiła: 5000 ton opium, 500 ton heroiny rafinowanej oraz 500 

ton kokainy.

Jak człowiek jako jednostka może pomóc?

 Wystosować pismo do swoich reprezentantów rządu z prośbą o powyższą 

nowelizację wszystkich postanowień.

 Prowadzić badania na temat nowych metodologii oraz obchodzenia się z 

uzależnionymi od narkotyków i pozytywnej propozycji reformy prohibicji, a 

następnie wyslać materiały dot. nowych ulepszonych metod poprzez twoje sieci i do 

swoich reprezentantów rządu.

 Przesyłać te idee poprzez kanał komunikacji DOW-DOW wewnętrznego planu do

ludzi na pozycji władzy, zawsze wysyłając swoją wiadomość telepatyczną na

promieniu Boskiej Miłości i dzięki DOW. Wiadomość DOW-DOW nigdy nie może 

się nałożyć z wolną wolą.
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ORAZ TAKŻE:

 Zmniejszyć swoją osobistą zależność od światowych zasobów, tak aby więcej 

pozostało tu dla tych, którzy są w prawdziwej potrzebie.

 Dziesiątą część twojego dochodu przeznaczyć na światową organizację 

charytatywną wspierającą dzieci wg uznania i której koszty administracyjne są 

rozsądne.

 Promieniować Boską Miłością i Mądrością, tak aby społeczne i globalne pola życia 

mogły absorbować tą radiację i inspirować innych, aby stawali się bardziej 

współczujący i altruistyczni.

 Być dobrym przykładem życia bez grzechu, w spełnieniu, radości, zdrowiu dzięki 

programowi RECIPE 2000>.

Ja, _______________________ (podaj swoje imię) zobowiązuje się wesprzeć powyższy 

projekt i będę działał/działała następująco, aby zapewnić jego 

sukces:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Podpisano: ________________________________________________________________

C.I.A. (Kosmiczna Akademia Internetowa) Rekomendacje: Rząd i sektor biznesu oraz 

pomoc organizacji wspierającej:

Zachęcamy:

 Do natychmiastowego spotkania wszystkich ludzi, którzy są na pozycji władzy, aby 

skupić się na rewizji i tworzeniu od nowa wszystkich społecznych i ekonomicznych 
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umów handlowych. Dotyczy to także rewizji Deklaracji Niepodległości USA, którą 

proponujemy ulepszyć, aby stała się Deklaracją Współzależności. (Zobacz naszą 

poprawioną wersję przykładową tego dokumentu na końcu tej propozycji).

 Do niezwłocznego przyjęcia programu RECIPE 2000> przez wszystkie szkoły i 

instytucje nauczające, aby jednostki mogły nabywać wiedzę o technikach 

pozytywnego żywienia oraz obdarzać siebie samych zdrowiem i utrzymywać w 

zdrowiu i szczęściu.

 Do przyjęcia powyższych wytycznych “Jak człowiek jako jednostka może pomóc?” 

przez wszystkich, którzy maja władzę i wpływy. Bycie przykładem dostrojonego 

lidera – dostrajając się najpierw osobiście, a następnie oddziaływując na otoczenie.

PROJEKT NUMER 7

“FREKWENCJI MADONNY”

Eliminacja ubóstwa i przemocy we wszystkich krajach Trzeciego Świata

Kraje, w których prowadzone są badania: BRAZYLIA

Po 3 latach badań i interakcji z mieszkańcami Brazylii Jasmuheen i Self Empowerment 

Academy została zaproszona, aby pomóc mieszkańcom Brazylii wyeliminować przypadki 

ubóstwa i przemocy w tym kraju. Jako, iż Brazylijczycy są ludźmi uwielbiającymi naturę i 

Boga oraz mającymi wielkie zaufanie i kochające serca, przemoc nie jest naturalną częścią 

Brazylijskiej natury.

Właśnie poszerzająca się przepaść między bogatymi i biednymi w Brazylii, podobnie jak w 

wielu miejscach na Ziemi, oraz przemoc, która towarzyszy licytacji bardziej sprawiedliwej 

redystrybucji zasobów nie są naturalną częścią Brazylijskiego temperamentu. powodami do 

bardziej sprawiedliwej redystrybucji zasobów. Stosownie do tych, którzy pilnie pracują 
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eliminując ubóstwo i przemoc w Brazylii, wiele przemocy związanej jest także z handlem 

narkotykami.

Czego możesz oczekiwać? Lokalnie panuje przekonanie, że “pomoc ekonomiczna 

ma swoją cenę i udzielana jest przez super mocarstwo, które odmawia swoim sąsiadom, 

chyba że nasze rządy zaakceptują zasady narkotykowej prohibicji USA*. Zaawansowane 

programy reformy narkotykowej, jak te w Szwajcarii nigdy nie staną się szansą na 

zaakceptowanie ich lub sukces w państwach takich jak Brazylia, gdzie USA pociąga za 

sznurki pomocy. I tak kręci się to błędne koło. Zreformowanie Białego Domu i jego 

archaicznych praw narkotykowych jest szansą na wyeliminowanie źródła przemocy w 

Brazylii. (*obecnie jest to rozważane.)

Ponieważ nie chcemy wchodzić w zagadnienie co jest dobre a co złe w narkotykowej 

prohibicji prosimy, aby poniższe zaproszenie zostało przyjęte i pomoc została 

udzielona bez manipulacyjnych wpływów.

Powyższy projekt 7 także przyniesie w tym pomoc.

Zatem jak możemy pomóc na zachodzie?

Skup się podczas swoich medytacji na następujących aspektach i wysyłaj telepatyczne 

instrukcje poprzez swoje DOW do DOW ludzi na pozycjach władzy.

 “My, mieszkańcy Brazylii i wszystkich krajów Ziemi, prosimy USA, aby udzielana 

pomoc była wolna od wszelkich politycznych manipulacji i aby nie krępowała 

pozytywnego wzrostu innych, a wprowadzała w stan harmonijnej Współzależności.”

ZATEM:

 Napisz do twoich lokalnych polityków z powyższą prośbą.

 Módl się i proś, aby “Kosmos wlał w serca i umysły ludzi władzy – i ich rodzin oraz 

doradców – IDEALNE ROZWIAZANIA do tworzenia doskonałych porozumień 
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handlowych, które będą inspirowały harmonię i pokój między wszystkimi stronami

na drodze, która respektuje i honoruje wszystkie istnienia.”

 Zmniejsz swoją osobistą zależność od światowych zasobów.

 Dziesiątą część swoich przychodów przeznacz na światową organizację 

charytatywną pomagającą dzieciom, której koszty administracyjne są rozsądne.

 Promieniuj Boską Miłością i Mądrością tak, aby społeczne i globalne Pola życia 

mogły absorbować to promieniowanie i stawać się bardziej współczującymi i 

altruistycznymi.

 Bądź dobrym przykładem życia bez zarzutu w spełnieniu, szczęściu i zdrowiu.

Ja, _______________________ (podaj swoje imię) zobowiązuje się wesprzeć powyższy 

projekt i będę działał/działała następująco, aby zapewnić jego sukces:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Podpisano: ________________________________________________________________

C.I.A. (Kosmiczna Akademia Internetowa) Rekomendacje: Rząd i sektor biznesowy oraz 

pomoc organizacji wspierającej:

Zachęcamy:

 Do niezwłocznego spotkania wszystkich ludzi na pozycjach władzy i rewizji 

wszystkich umów społecznych i handlowych. Dotyczy to także rewizji Deklaracji 

Niepodległości USA, w której rekomendujemy nanieść poprawki i przekształcić w 

Deklarację Współzależności. (Spójrz nasz poprawiony dokument na końcu tej 

propozycji.)
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 Do niezwłocznego przyjęcia programu RECIPE 2000> przez wszystkie szkoły i 

instytucje edukacyjne, aby jednostki mogły nabywać wiedzę o pozytywnym 

żywieniu, aby obdarowywać siebie zdrowiem i utrzymywać siebie w dobrym 

zdrowiu i szczęściu.

 Do przyjęcia powyższych wytycznych “Jak człowiek jako jednostka może pomóc” 

przez wszystkich ludzi na pozycji władzy i wpływów. BYCIA przykładem 

dostrojonego lidera – najpierw dostrajając siebie, a następnie oddziaływując na 

swoje środowisko pracy.
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PROJEKT NUMER 8

“FREKWENCJI MADONNY”

Tworzenie pokoju na wszystkich globalnych polach konfliktowych.

Kraje, w których prowadzone są badania : Środkowy Wschód

Program Pokoju na Środkowym Wschodzie. Przez ostatnie 7 lat, S.E.A.

koncentrowała się na idealnej rezolucji na środkowym-wschodzie prosząc i modląc się aby: 

“Kosmos wlał w serca i umysły wszystkich ludzi na pozycji mocy oraz ich rodzin i 

doradców IDEALNA REZOLUCJE, aby kreować harmonię i pokój miedzy wszystkimi 

stronami na drodze respektowania i honorowania wszystkich istnień i otwierać serca na 

miłość i pokój dla wszystkich mieszkańców.”

Jak człowiek jako jednostka może pomóc?

Proponujemy, abyś skoncentrował/skoncentrowała się na następującym:

 Po pierwsze potrzebujemy odnowić nasze prawo do życia w pokoju i harmonii na Ziemi. 

Powtórz 3 razy w szczerości i z przekonaniem: “Jako mieszkaniec/mieszkanka planety 

Ziemia właśnie teraz odnawiam moje prawo do życia w harmonii i proszę o wsparcie 

Kosmosu, aby kreować i utrwalić to właśnie teraz.”

 Wysyłaj promień miłości w każde pole gdzie dostrzegasz konflikt. Niech stanie się to 

częścią twojej medytacji. Wyobraź sobie promień Boskiej Matki Miłości płynący w 

kierunku wszystkich serc i umysłów wszystkich ludzi na pozycji władzy oraz do ich 

rodzin i sieci wsparcia docierający, gdy stają się osiągalni.

 Następnie zaintonuj 3 razy (kiedy koncentrujesz się na promieniu miłości) “Idealna 

Rezolucja teraz! Niech się stanie!”. Powiedz to, jako Bóg w ludzkiej formie, który ma 

moc wpływania na wydarzenia na Ziemi. Jeśli jest to naszą intencją, Uniwersum będzie 

nas w tym wspierać.
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 Bądź przykładem miłości i współczucia. 

 Eliminuj agresywne zachowania w twoim własnym życiu poprzez zmianę diety, 

postawy, percepcji oraz stylu życia, na taki, który promuje życzliwość i współczucie.

 Ucz się pozytywnej komunikacji np dzięki programowi Six Thinking Hat Dr Edwarda de 

Bono lub podobnym technikom.

Ja, _______________________ (podaj swoje imię) ) zobowiązuje się wesprzeć powyższy 

projekt i będę działał/działała następująco, aby zapewnić jego sukces:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Podpisano: ________________________________________________________________

C.I.A. (Kosmiczna Akademia Internetowa) Rekomendacje: Rząd i sektor biznesowy oraz 

pomoc organizacji wspierającej:

Zachęcamy:

 Do niezwłocznego spotkania ludzi na pozycjach władzy, aby wykorzystując techniki 

pozytywnej komunikacji dokonać rezolucji sytuacji na Środkowym Wschodzie i w 

Irlandii. Dotyczy to także rezolucji Deklaracji Niepodległości USA, w której

rekomendujemy nanieść poprawki w celu tworzenia Międzynarodowej Globalnej 

Deklaracji Współzależności. (Zobacz nasz poprawiony przykład tego dokumentu na 

końcu propozycji.)

 Do niezwłocznego przyjęcia programu RECIPE 2000> przez wszystkie szkoły i 

instytucje edukacyjne, aby jednostka mogła nabywać wiedzę o pozytywnych 

technikach żywienia oraz obdarzać się zdrowiem i utrzymywać siebie w stanie 

zdrowia, szczęścia, współczucia i spełnienia.
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 Do przyjęcia powyższych wytycznych “Jak człowiek jako jednostka może pomóc?”

przez wszystkich ludzi na pozycji władzy i wpływów. Bycia przykładem 

dostrojonego lidera, który najpierw dostraja się sam, a następnie oddziaływuje na 

swój świat.

PROJEKT NUMER 9 “FREKWENCJI MADONNY”

Program I.R.S. – aby inspirować, utrwalić oraz podsumować 

współtworzenie ludzkiego raju z intencją ukończenia z sukcesem 

powyższych projektów w roku 2012.

Aby oficjalnie utrwalić powyższe, działamy jako głos społecznego sumienia, co jest

tradycyjna rolą Kosmicznej Akademii Internetowej oraz utrwalamy historię działając. Cel 

roku 2012 jako daty ukończenia tych projektów także motywuje nas i jest z łatwością 

osiągalny, jeśli wystarczająco wielu z nas podłączy się do Kanału „Frekwencji Madonny”.

Jak człowiek jako jednostka może pomóc?

 Możesz wesprzeć tą inicjatywę wysyłając na adres:

paradise@jasmuheen.com informacji dot. tego kto i w jaki sposób 

wpływa pozytywnie na współtworzenie raju na świecie. Proszę 

zaprezentuj szczegóły tych projektów oraz jak daleko autor/autorka 

posunęli się w tworzeniu pozytywnych zmian. Ich praca może dotyczyć 

każdego obszaru: zdrowia, środowiska, polityki, edukacji itd. a 

informacje muszą mieć edukacyjny, a nie reklamowy charakter.
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 Utrwalimy to na naszej stronie internetowej i będziemy dzielić się tymi 

informacjami poprzez nasze globalne sieci.

 Możesz także sam/sama umieścić powyższe informacje bezpośrednio na forum

M.A.P.S. pod adresem:

http://www.selfempowermentacademy.com.au/ambass_forum.htm

 Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o badaniach i działaniach Self

Empowerment Academy i Kosmicznej Akademii Internetowej, posiadamy różne 

listy emailowe, gdzie możesz darmowo zasubskrybować informacje podając 

swoje dane tu:

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/contact.asp

Możesz robić to, co jest w twojej mocy, aby inspirować osobisty i globalny raj dostrajając 

się do Frekwencji Madonny dzięki RECIPE 2000>, jako iż to czego świat obecnie 

potrzebuje to więcej BOSKIEJ miłości i mądrości.

* Informacje wspierające nasz proces oczyszczania w toku tworzenia osobistego i 

globalnego raju będą także umieszczane na forum ambasadorskim Kosmicznej Akademii 

Internetowej oraz na stronie: www.jasmuheen.com/what.asp pod zakładką aktualnych 

informacji “Raj – obecny stan” („Paradise – Current Status”).

Ja, _______________________ (podaj swoje imię) ) zobowiązuje się wesprzeć powyższy 

projekt i będę działał/działała następująco, aby zapewnić jego sukces:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Podpisano: ________________________________________________________________
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C.I.A. (Kosmiczna Akademia Interentowa) Rekomendacje: rząd oraz sektor biznesowy i

pomoc organizacji wspierającej:

Zachęcamy:

 Do natychmiastowego WSPARCIA PROJEKTÓW I PROGRAMU 

PLANETARNEGO POKOJU „FREKWENCJI MADONNY” przez wszystkich 

ludzi na pozycji władzy.

 Do niezwłocznego przyjęcia RECIPE 2000> przez wszystkie szkoły i instytucje 

edukacyjne, tak by indywiduum mogło nabywać wiedzę o technikach pozytywnego 

odżywiania, obdarzać siebie zdrowiem i utrzymywać w zdrowiu i szczęściu.

 Do przyjęcia powyższych wytycznych “Jak człowiek jako indywiduum może 

pomóc?” przez wszystkich ludzi na pozycjach władzy i wpływów. 

 Do BYCIA dostrojonym liderem – dostrajając się samemu a następnie 

oddziaływując na swoje środowisko pracy.

CZEŚĆ IV

RECIPE 2000>

Rekomendowany styl życia

Jeśli pragniemy współtworzyć głęboki i długotrwały pokój wokoło nas, to musimy

dokonać pewnej regulacji naszego stylu życia, aby świadomie podłączyć nasze osobiste 

pola życia do pola niekończącej się miłości i współczucia “Frekwencji Madonny”. 

Poniższe 8 punktów programu stylu życia także dostroi nas do mocy DOW, naszego 

wewnętrznego planu, niezniszczalnych sieci Boskiego Przewodnictwa i Intuicyjnej Wiedzy. 
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Zarys kodów programowych raju 1-5 jest przedstawiony w szczegółach w podręczniku

„Four Body Fitness: Biofields and Bliss Book 1”, jednakże prezentowany poniżej styl 

życia jest wystarczający, aby dostroić nasz świat do frekwencji pokoju. 

Rekomendujemy zastosować następujące 8 punktów, aby dostroić osobiste pola życia. 

Moc polega na kombinacji tych praktyk:

1. MEDYTACJA 2. MODLITWA 3. PROGRAMOWANIE 4. WEGETARIANSKA 

DIETA 5. CWICZENIA 6. SŁUZBA 7. CZAS SPEDZONY W CISZY Z NATURA 8. 

RECYTOWANIE MANTR oraz SPIEWANIE RELIGIJNYCH PIESNI.

1. Medytacja: Zgodnie ze starożytną Mądrością medytacja jest techniką służącą dostrojeniu 

naszych zmysłów w głąb doświadczeń wewnętrznego planu życia i doznawania poprzez to 

transformacji. Medytując energia, którą oddychamy zalewa nasz biosystem swoją 

frekwencją Miłości i Mądrości.

Dokładniej o korzyściach płynących z medytacji traktują podręczniki Self Empowerment 

Academy. Ogólnie rekomenduje się medytować o poranku i wieczorem używając mantr. 

Jest to 10 razy bardziej efektywne niż 40minutowa medytacja raz dziennie. Rozwój 

świadomości naszego oddechu pozwala nam stawać się oddzieleni i trwać w medytacji cały 

dzień, co utrzymuje nasze fale mózgowe dostrojone do stanu Alpha.

2. Modlitwa: Modlitwa jest kontaktem z twoim Boskim źródłem. Najlepiej by była ona 

formą konwersacyjną, tak jakbyś mówił/mówiła do swojego najlepszego przyjaciela. Moc 

modlitwy udowodniono naukowo w USA prowadząc badania na oddziale intensywnej 

terapii w szpitalu. W intencji połowy pacjentów na oddziale intensywnej terapii modlono 

się, natomiast za drugą połowę nie. Pacjenci nie wiedzieli, że w ich intencji odmawiano 

modlitwy, ale rezultaty były szybko zauważalne. Ta połowa, w intencji której odmawiano 

modlitwy doznała niesamowitej poprawy zdrowia w porównaniu z drugą częścią pacjentów. 

Zadziwiającym jest to, że rezultaty modlitw rożnych grup religijnych, które się modliły:

chrześcijanie, buddyści, hinduiści, żydzi były podobne.

3. Programowanie: Programowanie ma dwa aspekty: deprogramowanie i 

reprogramowanie. Jeśli chodzi o deprogramowanie, ważne jest, aby zrewidować swój 
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system wierzeń. W gazetach można ujrzeć następujące nagłówki: miłość, zdrowie, pasja, 

cel, związki z rodziną i przyjaciółmi. Pod każdym z pojęć zapisz swój system wierzeń. 

Napisz, co czujesz w związku z tym pojęciem. Jeśli jest to negatywne pojęcie zapisz je w 

formie negatywnej, jeśli jest to pozytywne pojęcie zapisz je pozytywnie. Jak tylko zapisałeś 

swoje przekonania wróć i ulepsz negatywne wzorce zamieniając je na pozytywne, ponieważ 

Kosmos nie rejestruje negatywnych poleceń. Następnie spójrz na swój system przekonań i 

zauważ kiedy te przekonania ograniczają cię, a kiedy dodają wiary i czynią istotą bez 

ograniczeń. I jeśli cię ograniczają wprowadź w nie zmiany.

Jeśli chodzi o reprogramowanie można tu rozważyć techniki rozwoju i wzrostu 

biotarcz, energetycznej sfery wokoło nas samych, która jest naładowana naszymi żądzami, 

oferując korzyści z działania jako pole selektywne determinujące emanacje wchodzące w 

nasze pole oraz także jako znak neonowy dla kosmosu, obwieszczający siłę. Tarcze życia 

omawiane są w szczegółach w księdze Biofields and Bliss (Pola życia i szczęście księga 1 a 

także księga 2).

Zobacz techniki 11 www.jasmuheen.com/how.asp#dowRECIPE dla kodów programowych 

raju.

4. Dieta wegetariańska: Koniecznym krokiem zanim przystąpimy do kanału Boskiego 

Pożywienia, aby pożywić się psychicznie jest dieta wegetariańska. Argumenty 

przemawiające za dietą wegetariańską dotyczą trzech kategorii:

a) Zdrowia. Przeprowadzono wystarczająco dużo badań, aby udowodnić korzyści 

zdrowotne płynące z wegetarianizmu. Podręcznik Ambassadors of Light – World Health, 

World Hunger Project (Ambasadorzy światła – projekt wspierający światowe zdrowie i 

eliminujący światowy głód) dokładniej opisuje korzyści płynące z tego stylu życia.

b) Wrażliwości. Przyjęcie wegetariańskiej diety uwrażliwia nas na doświadczenia darów 

bardziej czystych pól energii Frekwencji Theta i Delta.

c) Trwałości zasobów. Obecnie dla 6 milionowej populacji jest wystarczająco pożywienia 

dla każdego, jeśli jest ono właściwie dystrybuowane. Zakłada się, że w 2050 roku liczba 

ta osiągnie 9-11 bilionów ludzi i jeśli obecnie jedzenie byłoby właściwie dystrybuowane 



‘The Madonna Frequency’ : Planetary Peace Program : Biofields and Bliss Book 3
www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au

Instigating and Recording Humanity’s Co-creation of Personal and Global Paradise

63

i tak nie wystarczyłoby na wyżywienie tak wielkiej populacji, chyba że ziemia stała by 

się wegetariańską planetą. Do produkcji mięsa zużywa się 20 razy więcej zasobów niż 

do produkcji jakiegokolwiek zboża lub wyrobów mącznych.

5. Ćwiczenia

Radzimy, aby tworzyć program ćwiczeń taki, jaki lubimy i aby ćwiczyć regularnie. Pewna 

forma oporu wagi jest także wskazana, yoga, podnoszenie ciężarów etc. ponieważ to buduje 

masę mięśniową i pozwala nam przyciągać, utrzymywać i emitować więcej miłości i 

mądrości.

6. Służba

Darowizna i wsparcie programów żywieniowych i edukacyjnych dla dzieci naszego świata. 

Codziennie uczyń coś w ramach bezinteresownej służby, ponieważ takie działanie 

utrzymuje nas dostrojonych do aspektów życzliwości i współczucia pola “Frekwencji 

Madonny”.

7. Czas spędzony w ciszy z naturą

Czas spędzony w ciszy z naturą odżywia naszą duszę i pozwala nam docenić piękno 

tworzenia i stawać się bardziej świadomymi środowiska.

8. Recytowanie mantr i śpiewanie religijnych pieśni 

Na całym świecie rdzenni mieszkańcy stosują moc mantrowania i śpiewu religijnych pieśni.

A wszystko dlatego, że korzystanie z tych technik dostraja nasze ciało emocjonalne do 

Kanału “Frekwencji Madonny”.

U wielu ludzi, którzy korzystają z tych 8 punktów rekomendowanego stylu życia ich 

kombinacja przynosi chwałę, synchronizację i magię do naszych pól. Powyższe 8 punktów 

dostraja nas do kanału szczęścia, zdrowia i daje nam więcej czasu każdego dnia, ponieważ 

potrzebujemy mniej snu lepiej funkcjonujemy mentalnie i emocjonalnie. Podążając za 

wytycznymi tego programu każdego dnia po 21 dniu uzyskujemy zupełnie nowe 

przyzwyczajenia. Jeśli odpuścisz sobie choć jednego dnia, oczywiście musisz zacząć od 

początku.
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Korzyści płynące z takiego stylu życia

Codzienne praktykowanie 8 punktów rekomendowanego przez nas tylu życia uczyni 

cię zdrowym, szczęśliwym i sharmonizowanym we wnątrz i na zewnątrz, ponieważ zmiana 

dokonuje się w nas, a my oddziaływujemy na nasze otoczenie. Oczyszczając energetycznie 

siebie, uwalniamy także nasz najwyższy potencjał i doświadczamy kim naprawdę jesteśmy, 

doświadczamy tej Jaźni, która oddycha nami i daje nam życie. Teraz wiemy jak aktywować 

naszą Boską Moc, która znajduje się wewnątrz – nasze DOW – dzięki dopasowywaniu 

frekwencji poprzez nasz styl życia. Następnym pytaniem może być „Jakie korzyści będę z 

tego miał/miała?” Oprócz nieodpartego uczucia radości i spełnienia, praktykowanie naszego 

stylu życia:

 Eliminuje całą wojnę i przemoc i przynosi światowy pokój, ponieważ wewnętrzny pokój 

przynosi zewnętrzny pokój

 Eliminuje niewygody podczas działania i jako system prewencyjnej medycyny …

 Chroni rządy i podatników bilionów dolarów wydawanych na tradycyjny i alternatywny 

system opieki zdrowotnej; Polepsza on zdrowie i witalność każdej jednostki na każdym 

poziomie.

 Główną korzyścią z praktykowania rekomendowanego przez nas stylu życia jest to, że 

ugasza on potrzeby i łaknienia ludzi na najgłębszym poziomie, tak że stają się oni w 

sposób naturalny bardziej altruistyczni i troszczę się o szerzenie globalnej harmonii.

 Rekomendowany przez nas styl życia poprawia komunikację z Boską Jaźnią naszym 

doskonałym wewnętrznym nauczycielem, który następnie prowadzi nas, aby zawsze być 

w doskonałym miejscu w doskonałym czasie, robiąc doskonałe rzeczy dla siebie samego 

i naszej planety.

 Rekomendowany przez nas styl życia aktywuje 4/5 naszego mózgu, którego zazwyczaj 

nie używamy, a który zawiera nasz wyższy umysł i wyższą naturę świadomości.

 Rekomendowany przez nas styl życia to styl życia, który stosowany jest, aby podłączyć 

się do Kanału Boskiego Pożywienia. Ten wybór zaoszczędza nam wiele pieniędzy, daje 
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nam więcej czasu i ma dla nas wiele trwałych korzyści dla globalnej ekonomiki i 

środowiska.

 Rekomendowany przez nas styl życia przenosi nas ponad EGO, dumę, chciwość, 

materializm, gierki i niską naturę niskiego umysłu. Podczas gdy ludzkość może 

odczuwać brak dyscypliny lub właśnie wiedzy dobrze wyszkolonego adepta, wszyscy 

mają Moc DOW, która może nas uwolnić. Praktykowanie stylu życia uwalnia tą moc 

efektywniej niż możemy to sobie wyobrazić. 

Szczere praktykowanie rekomendowanego przez nas stylu życia przeniesie nas w stan 

satysfakcji i wolności od wszelkich łaknień. Staniemy się także bardziej odłączeni, bystrzy, 

bezbłędni i wypełnieni miłością.

GLOBALNY RAJ – OBECNY STAN

Ponieważ wiele osób już tak długo wyraża chęć i koncentruje się na współtworzeniu 

raju, można powiedzieć, że on obecnie egzystuje na eterycznej nowej ziemi. Jest to Ziemia 

Planetarny Program Pokoju ‘Frekwnecji 
Madonny’ prezentowany przez Jasmuheen na rzecz 
miedzynarodowego ruchu M.A.P.S. Ambasadorów

i Ambasadorek oraz jako wsparcie dla agendy 
OPHOP

OPHOP - One People in 
Harmony 

on One Planet –
Zjednoczony Człowiek w 

Harmonii na Zjednoczonej 
Planecie
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pełna pokoju i raju, gdzie wszystkie podstawowe prawa człowieka są respektowane i 

wszyscy są szczęśliwi i spełnieni.

Eksperci od pól życia otulili naszą ziemię kokonem boskiej miłości, mądrości i 

mocy. My także odcisnęliśmy na jej matrycy to, co nazywamy KODAMI RAJU oraz 

specjalnymi poleceniami DOW, które pozwalają wszystkim, którzy są otwarci na osobisty i 

globalny raj do przyciągania tej strefy.

W konsekwencji eteryczna ziemia scala się z ziemią jaką mamy dziś. Nowy znak 

wpływa na morfogenetyczne pola. Im bardziej angażuje się w 4 sprawności ciała, stosując 

siłę DOW i działając bez zarzutu, tym szybciej rezultaty będą zauważalne. Ile czasu 

potrzeba, aby współtworzyć raj dla wszystkich, jest zależne od nas.

Kiedyś pewien Indyjski Mistrz powiedział: jeśli ROZPOCZYNAMY NASZ DZIEŃ Z 

MIŁOŚCIĄ, WYPEŁNIAMY NASZ DZIEŃ MIŁOŚCIĄ, KOŃCZYMY NASZ DZIEŃ

MIŁOŚCIĄ, wszyscy będziemy mieli świetny dzień!

PLANETARNE POZYTYWY

Pomimo, iż przyznajemy, że istnieje wiele obszarów na naszym świecie, które w 

dalszym ciągu potrzebują dostrojenia, książka duńskiego professora statystyki Bjorna

Lonborga The Skeptical Environmentalist: Measuring the True State of the World rzuca 

wyzwanie wielu naszym negatywnym postrzeganiom dot. tego cos się wydarzyło z Gają. 

Pomimo, iż wiele osób nie zgadza się z poglądem tego profesora statystyki Uniwersytetu w 

Aarhus w Danii, jego badanie są kontynuowane. I tu mamy dobre wieści!!!

Światowy głód

Wiele środków przynoszących pomoc doprowadziły do lepszego zrozumienia 

przyczyn problemu światowego głodu. Oznacza to, że procent niedożywionych ludzi w 

Krajach Trzeciego Świata obniżył się od roku 1960 z 35% na 18%, a ich oczekiwana 

długość życia podwoiła się w tym stuleciu z 31 do 65 lat. Obecnie także jedzą oni o 38% 
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więcej, niż w latach sześćdziesiątych, a jedzenie kosztuje jedną trzecią tego co kosztowało w 

tamtych latach. W wielu krajach jednostki są pionierami radykalnych względem zachodniej 

kultury rozwiązań odżywiania światłem i bycia zasilanym prana, co ma globalne 

konsekwencje jako wykonalne rozwiązanie problemu światowego głodu. W wyniku 

globalnego wysiłku skoncentrowanemu na dostarczaniu czystej wody pitnej dla wszystkich, 

pomoc uzyskały miliony ludzi w krajach rozwijających się. Eksperci od pól życia prowadzą 

eksperymentalne badania reprogramowania świadomości wody mającej na celu 

transformację zanieczyszczonej wody. (więcej o tym w badaniach Dr Masuro Emoto –

Messages from the Water (Informacje płynące z wody)).

Światowe zdrowie i długowieczność

Inna DOBRA WIADOMOŚĆ to to, że ludzie żyją dłużej jedząc więcej zdrowej 

żywności, myśląc pozytywniej, ćwicząc i właśnie żyjąc z większym współczuciem. Od 11 

wielu z nas pragnie być bardziej użytecznymi. Badania z USA donoszą, że ludzie żyjący 

bardziej pozytywnie żyją dłużej o 20% od tych, którzy postrzegają życie ciągle w 

negatywach. Także mentalny i emocjonalny stres doprowadza do fizycznych chorób. Inne 

badania pokazują, że jeśli zmniejszymy liczbę pobieranych kalorii o 50%, zwiększymy 

naszą długość życia do 30%. Jedząc mniej jesteśmy zdrowsi, nasze ciało ma mniej pracy, a 

my czujemy się bardziej komfortowo.

Program

“DOW, Doskonałe zdrowie, doskonały balans, 

doskonała waga, doskonały wygląd właśnie teraz.”

Powyższa sentencja jest bardzo silną mantrą, dla tych którzy wierzą w MOC DOW.

Powinna ona być wypowiedziana z koncentracją i intencją na Bogu, jako na wszystko 

mogącej, wszystko wiedzącej, pełnej miłości do wszystkich i wszystkiego w tym także do 

Ciebie Siłę oraz w świadomości, że jesteśmy Bogami w ludzkiej formie, 

a ciało musi być nam posłuszne.
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NASZA WIARA i KONDYCJA DUCHOWA 

Statystyki pokazują że: 

 36% Amerykanów twierdzi, że Bóg do nich przemówił. 

 86% ludzi wierzy w Anioły.

 70% wierzy w życie po śmierci lub, że energii nigdy nie da się powołać do życia lub 

zniszczyć, że po prostu zmienia ona swą formę i nasze ciało jest systemem 

energetycznym.

 43% Amerykan regularnie odbywa służbę religijną. 

 99% ludzi w Brazylii mówi, że wierzy w Siłę Wyższą i

 Ludzie w Indiach twierdzą, że bez ich wiary i kontaktu z Bogiem ich kraj nie 

przetrwałby. 

Środowisko:

 Działania na rzecz ochrony środowiska zaczęły wzrastać na całym globie w miarę jak 

jednostki oraz rządy zrozumiały ideę ekorozwoju. Postrzegając Gaję jako żyjącą Planetę 

wielu przebudziło się wynosząc swe życie na nowy poziom szacunku i miłości dla 

naszego ziemskiego domu.

 Wiąże się to z niesamowitym wzrostem aktywności i napływem trosk indywidualnych

mieszkańców jako wyborców, konsumentów zaniepokojonych stanem ziemi.

 Nowe partie polityczne zostały uformowane z myślą o ekorozwoju i jedności.

 Czynimy ogromne kroki naprzód, aby jeszcze wydajniej korzystać z energii.

 Ustanowiliśmy przełomowe porozumienie, aby uchować środowisko Antarktyki od 

eksploracji i

 Wynegocjowaliśmy międzynarodowy traktat o kontynuacji konserwacji zróżnicowania 

biologicznego.

Co jeszcze mówi Lonborg o zanieczyszczeniu powietrza? 
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 Informacje pokazują, że w USA od 1962 roku obniżyła się koncentracja dwutlenku 

siarki o 80%. 

 Poziom dwutlenku węgla zmniejszył się o 75% od 1970. 

 Poziom tlenku azotu zmniejszył się o 38% od 1975 i

 Poziom ozonu ziemnego zmniejszył się o 30% od 1977. Trendy te znajdują także swoje 

odbicie w innych krajach rozwiniętych.

Zatem co z naszymi lasami i ich dewastacją? 

 Obecnie Inspekcja żywności i rolnictwa Narodów Zjednoczonych (United Nations Food 

and Agriculture Survey) wykazała w wymiarze globalnym, że pokrywa leśna 

zredukowała się o 0.44% od 1961. 

 Światowy Fundusz Przyrody (The World Wildlife Fund) rości pretensje, że od początku 

rolnictwa utracono 2/3 światowych lasów, ale w rzeczywistości świat ma nadal 80

% swoich leśnych zasobów.

 Jak jest uprawiany Brazylijski las tropikalny? 86% pozostaje niewycięte i zmalało ich 

tempo uprzątania.

W odniesieniu do różnorodności gatunków; negatywne pretensje w odpowiedzi na to 

są bardzo dramatyczne. Najlepsze informacje wskazują, że 0,7% gatunków może ulec 

zagładzie przez następne 50 lat jeśli nie poczynimy odpowiednich kroków, co jest statystyką 

bardzo odmienną od zwyczajowo przytaczanych cyfr. Przyjęcie na skalę globalną 

wegetarianizmu i tego że “zwierzęta są naszymi przyjaciółmi, a nie naszym jedzeniem” jest 

cudownym krokiem naprzód. Ghandi powiedziała niegdyś, możesz powiedzieć wiele o 

narodzie na podstawie tego jak traktuje swoje zwierzęta. 

A co jeśli chodzi o globalne ocieplenie klimatu? Cóż, wg szacunków koszt 

przystosowania globalnego ocieplenia będzie wynosił 5 trylionów dolarów w ciągu 

następnego stulecia, ale jeśli odetniemy skamieniałości emisji paliw, tak jak zaakceptowano 

w Protokole z Kyoto, koszty te uplasują się między 100 i 200 trylionów dolarów w 

przeciągu tego samego okresu.
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Postępując konsekwentnie, podejmując dobre decyzje, świadomie kreujące systemy, 

które pracują dla dobra zarówno ludzi jak i naszej planety, programy holistycznej edukacji, 

które tworzą zdrowie fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe, kontynuujące 

ekonomiczny wzrost … wszystko to oznacza, że rozwijamy się w dobrym kierunku …

Militarna potęga

Bardzo dobrą wiadomością było zakończenie zimnej wojny, nagłe i inspirujące, a 

wraz z tym początek globalnego zainteresowania demokracją, internacjonalizmem i 

pokojem. Światowe militarne wydatki osiągnęły sumę 1,000 bilionów dolarów rocznie, ale 

szczyt przeminął i teraz żyjemy w mniej bojaźliwym o nuklearne konflikty świecie i z 

rekordową liczbą krajów, które dołączyły do światowych demokracji. Demonstracje 

przeciwko francuskim nuklearnym testom na Pacyfiku, bardziej pokojowe demonstracje w 

Chinach, wsparcie dla Kosowa – wszystkie te zmiany pokazały, że ta rewolucja w ludzkiej 

percepcji jest możliwa i zbliża się nieodzownie! Chociaż ciągle wydajemy biliony dolarów 

amerykańskich na zbrojenia, DOBRĄ WIADOMOŚCIĄ jest to, że potrzebujemy jedynie 

100 bilionów dolarów amerykańskich aby wygasić długi w krajach Trzeciego Świata. Zatem 

to zadanie nie jest takie łatwe – potrzebujemy być bardziej płynni z naszymi zasobami.

REEDUKACJA

Potrzebujemy kontynuować obecne tendencje holistycznej reedukacji, tak aby 

zasoby były dzielone bardziej sprawiedliwie. Chaos wokoło naszej planety nie wynika z 

niedostatku dóbr, usług lub ich nierównej dystrybucji. Chaos pośród ludzkości pochodzi z 

niedostatku respektu jego różnorodności.

Chaos na poziomie planetarnym, którego jesteśmy świadkami pochodzi po prostu z: 

 Braku szacunku i tolerancji między rasami i kulturami; 

 Brak jasności na poziomie osobistym i globalnym. Brak wizji, czym jesteśmy, że 

jesteśmy Jednością, która mieszka wspólnie na jednej planecie; 

 Brak celu i pęd w osobistej egzystencji; 
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 Brak świadomości, dlaczego tak naprawdę my tu jesteśmy i co możemy osiągnąć jako 

gatunek oraz

 Brak wiedzy wyższej natury naszego istnienia i kosmicznych praw, które rządzą siłą 

kreacji

Brytyjski autor Aldous Huxley kiedyś powiedział, że doświadczeniem nie jest to, co 

zdarzyło się człowiekowi. To to, co człowiek zrobi z tym co mu się przytrafiło. 

Zaproszenie Self Empowerment Academy: ”Bądź takim człowiekiem i żyj takim 

życiem, że jeśli każdy człowiek byłby takim człowiekiem jak ty i każdy żyłby takim życiem 

jak twoje, Ziemia byłaby Boskim Rajem.” Phillip Brooks, amerykański duchowny.

Rodzaj ludzki ma techniki wysokiej rangi, które mogą być stosowane, aby z 

powrotem dostroić nasze osobiste i globalne pola do Frekwencji Raju. Nasze pragnienia, 

nasze wyobrażenia, nasze sny i czyste wizje, nasze myśli, nasze słowa, nasze działania: to 

wszystko zmienia dymensyjne pola życia w pewien sposób. Używając pewnych programów, 

aby oczyścić nasze psychiczne, emocjonalne, mentalne i duchowe pole, działamy w 

kierunku pozytywnej progresji dla wszystkich. Jedenaście technik reprogramowania jest 

dostarczanych w sekcji HOW (JAK)

http://www.jasmuheen.com/how.asp

Techniki te bazują na Starożytnej Wiedzy i wykorzystują specjalne komendy DOW 

oraz ODDECH; KREATYWNĄ WIZUALIZACJĘ wykorzystującą TECHNIKI ŚWIATŁA; 

i TECHNIKI DŹWIĘKU, takie jak nucenie mantr i śpiewanie piosenek religijnych. To 

wszystko razem stymuluje ogromne zmiany w naszych polach, które prowadzą nas do 

niewielkich kanałów wewnątrz dymensyjnych pól życia i MOCY DOW, 

wszystkowiedzącej, wszystkokochającej i pełnej mocy esencji, która egzystuje we 

wszystkim i wszędzie.
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Wytyczne dotyczące pokoju na okres Nowego 

Milenium

 Pamiętaj Kosmos widzi nas jako Bogów, zatem bądź świadom/świadoma tego o co 

prosisz i marzysz. Dawaj jasne instrukcje Kosmosowi.

 Działaj jak Mistrz/Mistrzyni i bierz odpowiedzialność, za wszystko co tworzysz.

 Koncentruj się na jakości informacji, jakimi dzielisz się, a nie na zewnętrznej strukturze;

 Nie rób niczego bez potrzeby – wykorzystuj dary i nasze wzajemne talenty, aby 

współtworzyć MOC;

 Bądź otwarty na kooperację bez współzawodnictwa, ponieważ współzawodnictwo 

promuje separacje;

 Daj się prowadzić głosowi radości wewnątrz twego serca;

 Pamiętaj zasady ‘to o co prosisz, otrzymujesz’;

 Przyjmij zaproszenie Wewnętrznego Nauczyciela do wzięcia udziału w lekcjach –

wewnętrznego królestwa poprzez medytacje i cichą kontemplację – i dowiedz się kim 

naprawdę jesteś;

 Bądź bez ograniczeń w swoim myśleniu – myśli wysokiej jakości przynoszą życie 

wysokiej jakości;

 Pozwól działać swojej wyobraźni – zapamiętaj, że wyobraźnia jest darem danym Bogu, 

aby łączył nas z królestwem ducha;

 Miej czyste wizje o przyszłości Ziemi i dziel się swobodnie tymi wizjami z tymi, którzy 

o to proszą; twórz wizje świata pełnego pokoju i obfitości, gdzie wszyscy są zdrowi i 

szczęśliwi;

 To jest zaproszenie grupy, zatem wszyscy muszą ofiarować siebie motywując się 

wyłącznie radością swego serca i radością, że mamy taką samą wizję.

 Poświęć uwagę wszystkim tym, którzy ofiarowują siebie pomagając w fizycznej 

manifestacji naszej wizji, oraz mają udział w działaniu, które wydaje piękne owoce;
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 Bądź świadomy/świadoma siły języka i stosuj przerzutnik słów. Wykorzystuj 

pozytywny język w zgodzie z paradygmą, jeśli poszukujesz jedności;

 Bądź przykładem zdrowej i szczęśliwej jednostki; 

 Dziel się swobodnie informacją, czasem, obfitością;

 Zapamiętaj, że nie możesz zastrzec sobie praw autorskich do Kosmicznych Wartości;

 Bądź płynny i elastyczny – wchodź w nowość i BĄDŹ w każdym momencie.

 Nastrój się, pozwól wykiełkować!

Wprowadzenie w życie Planetarnego Programu Pokoju 

“Frekwencji Madonny”

Planetarny Program Pokoju ‘Frekwencji Madonny’ został wprowadzony na

czwartym międzynarodowym spotkaniu Ambasadorów i Ambasadorki M.A.P.S. 14-21 

listopada 2002 roku. Była to pierwsza globalna konferencja pokoju, a spotkanie to było 

otwarte dla wszystkich. Zaproszone zostały wszystkie kraje, aby wnieść swój wkład w 

działania na rzecz pokoju. 

Planetarny Program Pokoju ‘Frekwencji Madonny’ był prezentowany podczas 

wizyty Jasmuheen w listopadzie-grudniu na kongresie PSI Congress w Bazylei, Szwajcarii 

oraz na sympozjum HADO w Augsburgu, Niemczech.

Planetarny Program Pokoju “Frekwencji Madonny” Jasmuheen także przedstawiała 

podczas swego światowego tournee w 2003 roku, na spotkaniach dot. technik dostrajania się 

do dymensyjnych pól wiedzy we Włoszech, Belgii, Niemczech oraz Norwegii oraz także jej

seminariów weekendowych w Paryżu, Francji; Zurychu, Szwajcarii; Barcelonie, Hiszpanii; 

Baden Baden w Niemczech oraz St. Petersburgu, Rosji i później w Wiedniu, Austrii. 
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Odwiedź www.jasmuheen.com/where.asp#retreat1 oraz

www.jasmuheen.com/where.asp#travel

Jasmuheen pisze: 

“Przekaz Planetarnego Programu Pokoju ‘‘Frekwencji Madonny” przyszedł w efekcie 

33 letniego osobistego dostrajania się

Proponuję to – dzieło mojego życia – swobodnie dla potrzeb świata.”

NIEZNISZCZALNE SIECI
Aby stworzyć stan długotrwałego i głębokiego pokoju na naszej planecie 

musimy mieć dostęp do Niezniszczalnych Sieci i być przez nie prowadzonymi. One to 

działaja ponad ego, chciwością i osobistymi agendami. Ambasadorzy i Ambasadorki 

Pokoju mają dwie takie sieci – C.N.N. i sieć wewnętrzna. Mamy także Internet, który 

jest naszym narzędziem łatwej, niecenzurowanej komunikacji.

a) C.N.N. (Kosmiczna Sieć Nirvany) omawiana wcześniej w tej broszurze jest siecią 

OBJAWIENIA BOSKIEJ KOMUNIKACJI. Jest siecią wewnętrznego planu używaną 

do komunikacji dzięki językowi światła.

b) Wspierana przez ‘Frekwencję Madonny’, Kosmiczna Sieć Nirvany jest źródłem miłości, 

mądrości i jest niezniszczalna. Jest to jedyna sieć informacji, która nieustannie dostarcza 

jedynie pozytywnych wzorców.

c) Wewnętrzna Sieć: Wewnętrzna sieć jest siecią telepatyczną wewnętrznego planu 

komunikacji Ambasadorów i Ambasadorek M.A.P.S., siecią DOW – DOW. 

Aby uzyskać dostęp do C.N.N. i sieci wewnętrznej potrzebujemy mieć zaktywowany 

nasz 6 i 7 zmysł intuicji. Stymulacja naszej przysadki i szyszynki wpływa na akomodację 
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tego naturalnego I poszerzającego nasze zdolności jasnowidzenia, jasnosłyszenia i 

jasnoczucia, Te gruczoły są automatycznie dostrajane dzięki praktyce RECIPE 2000>.

c) Internet: zarówno M.A.P.S. jaki i Ambasadorowie i Ambasadorki Pokoju są 

informowane na bierząco przez C.I.A. oraz darmowy magazyn online The ELRAANIS 

Voice – TEV, które wspierają Planetarny Program Pokoju ‘‘Frekwencji Madonny”. 

Forum Ambasadorów i Ambasadorek M.A.P.S. jest także metodą do dzielenia się 

pozytywnymi informacjami. 

C.I.A. – Kosmiczna Akademia Interentowa: www.selfempowermentacademy.com.au

The ELRAANIS Voice: www.jasmuheen.com/signup.htm

Forum Ambasadorów i Ambasadorek M.A.P.S. www.jasmuheen.com oraz C.I.A.
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Globalna Deklaracja Współzależności M.A.P.S.

“Największym darem jaki możesz dać swoim dzieciom są podstawy odpowiedzialności oraz 

skrzydła samodzielności”. Denis Waitley. 

(cytat w oryginale: “The greatest gifts you can give your children are the roots of 

responsibility and the wings of independence.” Denis Waitley)

Zgodnie z wytycznymi M.A.P.S. – Ruchu Towarzystwa Pozytywnie Przebudzonego 

(the Movement of an Awakened Positive Society) – oraz jego Ambasadorów i Ambasadorek

przedstawiamy następującą Globalną Deklarację Współzależności, która jest zmienioną 

wersją obecnej Deklaracji Niepodległości.

W toku wydarzeń ludzkich staje się konieczne dla jednostki, aby zrewidować i

oczyścić obecne struktury społeczne, edukacyjne, ekonomiczne, polityczne i duchowe, które 

wcześniej rozwijały się na ziemi.

My – Ambasadorzy i Ambasadorki M.A.P.S. – deklarujemy to teraz i uważamy te prawdy 

za oczywiste: 

 Każdy człowiek w swym źródle ma jednakową moc kreacji. To zawiera równe prawa do 

odkrywania swego prawdziwego ludzkiego potencjału, który jest wiedzą i 

doświadczeniem Stwórcy i siebie samego jako duchowa istota mająca ludzkie 

doświadczenia

 Wszystkie życia na ziemi są obdarzone przez swoich Twórców pewnymi niezbywalnymi 

Prawami

 Niewartościowanie ludzi w zależności od ich rasy, płci, wieku i kultury. Wszystkie 

istoty mają niezaprzeczalne Prawo do życia, Wolności i dążenia do Szczęścia.

 Ich Prawa powinny zawierać w sobie porządny standard stylu życia, który zawiera:

Odpowiednie schronienie, odżywcze jedzenie, holistyczną edukację, wolność mowy, 

wolność od ucisku, wolność wyboru wyznania oraz prawo, aby być całkowicie 

zaznajomionym z Kosmicznym Prawem.
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Instytucje zarządzające – Ambasadorzy i Ambasadorki M.A.P.S. uznają:

 Instytucje zarządzające oraz edukacyjne zabezpieczające podstawowe Prawa Ludzkie, 

 Są one założone między ludzkością i prowadzone ich słuszną mocą za zgodą rządzącą. 

Tak więc zachęcamy wszystkich, aby podjęli prawo do aktywnego oddania swoich 

głosów i wsparcia jednostek na polu rządowym i edukacyjnym, które mogą najlepiej 

udostępnić manifestację naszych Praw.

 Ilekroć jakiś Rząd, bądź Instytucja Edukacyjna staną się opieszałe lub niezdolne, aby 

wykonywać swoje zadania, ludzie mają Prawo, aby je zmienić lub obalić i aby 

ustanowić nowe instytucje, kierowane na takich zasadach, aby zapewniały 

bezpieczeństwo i dawały szczęście, pomimo iż ostrożność, nakazuje, żeby rządy dawno 

założone nie były zmienione dla światła i przejściowych przyczyn.

 Oczekujemy, że ludzie będą wybierali jednostki reprezentujące ich w instytucjach 

zajmujących się obsługą i pomocą i

a) będą aktywne w służbie dla ich natychmiastowego społeczeństwa

b) Każda jednostka może uczyć jak używać Kosmicznego Prawa i osobiście 

tworzyć zdrowie, dobrobyt i być odpowiedzialnymi za własne szczęście

Kwestie społeczne, Ambasadorzy i Ambasadorki M.A.P.S. zapewniają, że wszystkie 

jednostki mają prawo:

 do dostępu do informacji o Kosmicznym Prawie* tak, aby mogły zrozumieć najwyższą 

siłę Boskiej Alchemii i stosując świadomie te Prawa dzień za dniem, mogły doświadczać 

ich prawdziwego ludzkiego potencjału

 do zachęcania i inspirowania modelem rzeczywistości, który pozwala ich sercom 

śpiewać i także honorować WSZYSTKIE życia na drodze, która tworzy światową 

współpracę społeczną bez separacji

 do stawania się światowym wydajnym i efektywnym społeczeństwem, wolnym od 

jawnej i skrytej manipulacji mediów, rządów i innych niesprawiedliwych 

ekonomicznych napędzanych wymuszeń.

 do czucia się wystarczająco bezpiecznym w ich własnym kraju i środowisku życia bez 

noszenia broni – M.A.P.S. zachęca do światowego rozbrojenia.
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 do oddychania czystym powietrzem i picia czystej wody i do tego, aby wszystkie 

patenty i pomysły, które promują osobiste i środowiskowe zdrowie zostały zatwierdzone 

i zatwierdzane swobodnie.

 Ambasadorzy i Ambasadorki M.A.P.S. także stwierdzają, że trwały planetarny pokój i 

harmonia, efektywne rządy, światowa współpraca i ekorozwój przyjdą automatycznie do 

całej ludzkości, kiedy ta zrozumie siłę Stwórcy, który jest w ich wnętrzu. Stąd jesteśmy 

automatycznie zwolennikami aktywnego promowania edukacji Własnej Wiedzy, która 

jest osobistą wiedzą doświadczalną Boskiej Jedności, nazywanej przez wielu Bogiem 

lub siłą DOW.

~ koniec deklaracji ~

* W szczegółach o Kosmicznych Prawach jest mowa w Księdze 2 Pola Życia i Radość 

(Biofields and Bliss Book 2). Głównymi 2 prawami, które musimy zrozumieć współtworząc 

pokój są:

1) Prawo Jedności, które mówi, że wszystko jest częścią jednego żywego organizmu –

zatem jesteśmy jak komórki w fizycznym systemie życia Najwyższej Inteligencji i że 

dlatego wszystko jest wzajemnie połączone i to co czyni jedno oddziaływuje na całość.

2) Prawo Rezonansu, gdzie wszystko jest przyciągane lub odpychane przez pętlę 

biofeedbacku i współczującego rezonansu. Prawo te mówi “to co dajemy wraca do nas 

jako odpowiedz”.

Od 1997 Jasmuheen wraz z Self Empowerment Academy odbyła 6 światowych 

podróży wspierając swoje światowe sieci. Każda podróż kontynuuje temat przedstawiony 

rok wcześniej i dotyczący zagadnień takich jak Boskie Odżywianie (1997); Bezgrzeszne 

Mistrzostwo (1998); Projekt Raju (1999); Taniec z Boskością (2000); Współtworzenie Raju: 

RECIPE 2000> (2001); Boska Radiacja: Jedność 2002 z jej Programem Doskonałego 

Przyporządkowania oraz Doskonałego Działania. W późnych latach 2002 Jasmuheen 
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otrzymała i zaangażowała się w PLANETARNY PROGRAM POKOJU „FREKWENCJI 

MADONNY”. 

Wizje oraz agendy M.A.P.S.

M.A.P.S., czyli Movement of an Awakened Positive Society (Ruch Pozytywnie 

Przebudzonego Towarzystwa), koncentruje się na harmonizacji wszystkich osobistych, 

społecznych i planetarnych pól życia. Ambasadorowie ruchu M.A.P.S. działają jako głos 

społecznego sumienia i zachęcają do samodoskonalenia, efektywnej samorządności oraz 

synergicznej pracy zespołowej nad mikrokosmiczną i makrokosmiczną skalą.

Dostrajając się dzięki niezniszczalnym sieciom, wielu członków towarzystwa

M.A.P.S. zachęca do kosmicznej paradygmy pokoju, gdzie łączymy się by eliminować 

wojnę, przemoc, głód, biedę oraz społeczną niesprawiedliwość na ziemi. Stosując 

pozytywną terminologię oznacza to współtworzenie zdrowia, szczęścia, pokoju oraz 

dobrobytu dla każdego.

To marzenie może się zrealizować i stanie się ono realne, gdy będziemy 

redystrybuować nasze zasoby stawiając priorytet na naszych celach i działając wspólnie dla 

wspólnego celu. Naszymi narzędziami są nasze pragnienia, serca i umysły oraz program 

RECIPE 2000>. Żyjemy w inteligentnym kosmosie, który wspiera wszystko, co chcemy 

stworzyć. Przeważający cel, jaki posiadamy jako kolektywny gatunek dominuje nasze pole 

życia. Posiadając wiedzę o tym, jak można przestroić dymensyjne pola życia, aby 

wprowadzić do gry nową paradygmę musimy być czyści z naszych żądz i zaakceptować to 

co jest rekomendowane w niniejszym programie.
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Przyłączyłam się do dzieci z Oz, które mówiły: 

Chcemy zapytać dorosłych na całym świecie o jedną rzecz:

Jeśli jesteś Ambasadorem Miłości, jak chcesz działać? 

Początek.

Działanie ze współczuciem i miłością i mądrością jest teraz naszym wyzwaniem. 

Moja praca z S.E.A. i C.I.A. polega na powołaniu do życia technik i informacji dobrej 

jakości, tak aby „Frekwencja Madonny” była osiągalna dla wszystkich i aby jej 

projekty były uwieńczone sukcesem.

Namaste – Jasmuheen
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BIOGRAFIA JASMUHEEN

 Autorka 24 pozycji książkowych,
 Międzynarodowa lektorka,
 Wiodąca badaczka pranicznego odżywiania,
 Założycielka Self Empowerment Academy,
 Współzałożycielka Kosmicznej Akademii Internetowej C.I.A.
 Wydawca i edytorka elektronicznego newslettera ambasadorskiego – The 

ELRAANIS Voice (TEV)

 1957 – urodzona w Australii w rodzinie norweskich emigrantów
 1959 – rozpoczęła koncentrować się na wegetarianiźmie
 1964 – rozpoczęła zajmować się energią Chi
 1971 – odkryła język światła
 1974 – wtajemniczyła się w Starożytną Medytację Wedyjską oraz wschodnią filozofię
 1974 – rozpoczęła okresowe posty
 1974 – odkryła telepatyczne zdolności
 1975 - 1992 – wychowała dzieci, studiowała i stosowała metafizykę, angażowała się w karierę 

zawodową
 1992 – wycofała się z życia zawodowego, aby kontynuować odkrywanie metafizycznego życie
 1992 – spotkała Mistrzów Alchemii
 1993 – doświadczyła inicjacji pranicznej i rozpoczeła życie odżywiając się światłem
 1994 – rozpoczęła 7 letni projekt badawczy Boskiego Odżywiania oraz pranicznego pokarmu
 1994 – rozpoczęła agndę globalnej służby z Mistrzami Doskonalenia
 1994 – otrzymała jako przekaz channelingowy pierwszych 5 tomów od Mistrzów Doskonalenia
 1994 – napisała książkę “W rezonansie” (In Resonance)
 1994 – założyła Self Empowerment Academy w Australii
 1994 – rozpoczęła prowadzić zajęcia z metafizyki i Własnego Mistrzostwa
 1994 –rozpoczęła wydawać newsletter The Art of Resonance, którego nazwę zmieniono z czasem na: 

The ELRAANIS Voice
 1995 –intensywnie podróżowała w Australii, Azji, Nowej Zelandii dzieląc się badaniami Własnego 

Mistrzostwa
 1995 –napisała książkę “Praniczne Odżywianie” (Pranic Nourishment) (Living on Light) – Nutrition 

for the New Millennium – Pokarm dla nowego millennium.
 1996 – zaproszona, aby zaprezentować badania Odżywiania Pranicznego przed światową publiką
 1996 – rozpoczęła program reedukacji przy udziale światowych mediów
 1996 – założyła międzynarodową Ambasadę M.A.P.S. z przedstawicielstwami w 33 krajach
 1996 –stworzyła C.I.A. – Kosmiczną Akademię Internetową – stronę internetową, aby dzielić się 

informacjami dla pozytywnej osobistej i planetarnej progresji. Adres strony:
www.selfempowermentacademy.com.au

 1996 - 2001 – intensywnie podróżowała do Europy, Wielkiej Brytanii., U.S.A. i Brazylii z agendą 
„Powrót do raju” ‘Back to Paradise’

 1996 - 2004 – udzielała wykładów o Boskiej Mocy i Boskim Pożywieniu dla ponad 900 milionów 
ludzi poprzez światowe media

 1997 – rozpoczęła tworzyć naukowy projekt „życia światłem” „Living on Light”
 1997 – rozpoczęła trylogię “the Our Camelot Trilogy”, napisała “The Game of Divine Alchemy” (Gra 

Boskiej Alchemii)
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 1997 – uformowała związek Ambasadorski M.A.P.S. – ludzie zrzeszeni dla współtworzenia 
światowego pokoju i harmonii

 1998 – miedzynarodowy tour, aby podzielić się agendą the Impeccable Mastery (Mistrzostwo bez 
zarzutu) 

 1998 – napisała Our Progeny – the X-Re-Generation (Nasi potomkowie – Generacja X-Re)
 1999 – napisała the Wizard’s Tool Box, który następnie stał się serią the Biofields and Bliss Series.
 1999 – napisała “Taniec z moim DOW” (Dancing with my DOW) : Media Mania, Mastery and Mirth
 1998 - 1999 – napisała i wydała Ambassadors of Light – World Health World Hunger Project
 1999 – rozpoczęła kontakt ze światowymi rządami w sprawie rozwiązań problemów głodu i zdrowia
 1999 – międzynarodowy tour, aby dzielić się planem działania dla współtworzenia raju
 1999 - 2001 – rozpoczęła spotkania treningowe ambasadorów M.A.P.S.
 2000 – międzynarodowy tour ‘Taniec z Boskością” (Dancing with the Divine), aby ułatwić wybór 

Eterycznego Rządu w 28 kluczowych miastach i dzielić się ekskluzywnym programem życia 
(Luscious Lifestyles Program – L.L.P).

 2000 - 2001 – napisała książeczkę ezoteryczną Cruising Into Paradise (Pzyelot do Raju)
 1999 - 2001 – napisała Divine Radiance – On the Road with the Masters of Magic (Boska Radiacja –

na drodze z Mistrzami Magii).
 2001 – napisała Four Body Fitness : Biofields and Bliss Book 1(4 Sprawności Ciała: Pola życia i 

radość księga 1).
 2000 - 2001 – uruchomiła agendę OPHOP One People in Harmony on One Planet (Zjednoczony 

człowiek w harmonii na zjednoczonej Planecie)
 2001 – napisała książkę Co-Creating Paradise: Biofields and Bliss Book 2 (Współtworzenie Raju: 

Pola życia oraz Radość Księga 2).
 2001 – uruchomiła program Recipe 2000> jako technikę dla współtworzenia globalnego zdrowia, 

szczęścia, pokoju i prosperity dla całej Ziemii
 2002 –uruchomiła www.jasmuheen.com, wraz z programami doskonałego ustawienia, doskonałej 

edukacji holistycznej, oraz koncentracji na I.R.S. – inspirowaniu, utrwaleniu oraz podsumowaniu 
współtworzenia ludzkiego raju na Ziemi.

 2002 – światowy tour “Divine Radiance FOUR BODY FITNESS – Unity 2002” (Boska Radiacja 4 
Sprawności Ciała – Jedność 2002)

 2002 – przyjeła, napisła i uruchomiła Planetarny Program Pokoju Frekwencji Madonny w formie 
darmowego e-booka , Pola życia i radość Księga 3.

 2002 - 2003 – napisała The Food of Gods (Pożywienie Bogów).
 2003 –światowy tour “Divine Nutrition and The Madonna Frequency Planetary Peace Project”

(Boskie Pożywienie i Planetarny Projekt Pokoju Frekwencji Madonny) 
 2004 – napisała The Law of Love (Prawo Miłości) następnie podróżowała z agendą “The Law of Love 

and Its Fabulous Frequency of Freedom” (Prawo Miłości i jego legendarna Frekwencja Pokoju).
 2005 – napisała Harmonious Healing and The Immortals Way (Harmonijne uleczenie i nieśmiertelne 

drogi) a następnie podróżowała z agendą “Harmonious Healing” (Harmonijne uleczenie).
 2005 – rozpoczęła pracę nad The Freedom of the Immortals Way (Wolność nieśmiertelnych dróg) 

oraz kontynuowała pisanie trylogii The Enchanted Kingdom Trilogy (Trylogia Zaczarowane 
Królestwo) oraz The Prana Program for Third World Countries (Program Prana dla krajów 
Trzeciego świata).

 2005 – Zaprezentowała w listopadzie 2007 r. w Wiedniu THE PRANA PROGRAM (PROGRAM 
PRANA) dla Society for Conscious Living (Społeczeństwa świadomego życia) przy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

 2006 – międzynarodowy tour z Programem Prana (THE PRANA PROGRAM)
 2007 –międzynarodowy tour skoncentrowany na THE SECOND COMING oraz SECOND CHANCE 

DANCES.
 2007 – Jasmuheen rozpoczęła otrzymywać przekazy channelingowe z serii THE PATHWAYS OF 

ELYSIUM (Droga Elyzji).

Książki Jasmuheen są obecnie wydawane w 17 językach.
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EDUKACYJNE E-BOOKi
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp

Edukacja eliminuje ignorancję, która wyklucza lęk dając więcej przestrzeni dla miłości …

Poniższe e-booki to jedynie niewiele z 20 pozycji Jasmuheen, które udostępniła ona Self
Empowerment Academy oraz Kosmicznej Akademii Internetowej. Oferują one wiele 
cudownych technik oraz intuicyjnych inspiracji, aby współtworzyć osobisty i planetarny raj.

“W rezonansie” (IN RESONANCE): Książka ta traktuje o dostrajani i zestrajaniu systemu 4 ciał –
psychicznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego dla cieszenia się radością życia. Zawiera informacje 
badawcze z okresu 20 lat dot. Starożytnej Mądrości oraz wiele praktycznych technik, aby tworzyć pozytywne 
zmiany zaczynając od pracy z oddechem i światłem, po bilokację, kosmiczne prawo i telepatyczną 
komunikację! (Numer 2 z listy bestsellerów Estera Magazine – sierpień 1998, Niemcy). Dodaj tego e-booka do 
twojej listy zakupów: http://payloadz.com/go?id=59295

SERIA BOSKIEGO ODŻYWIANIA (THE DIVINE NUTRITION SERIES)
Księga 1 Życia Światłem – Seria Boskie Odżywianie: “ODŻYWIANIE PRANICZNE – Odżywianie na 
miarę Nowego Milenium”: to czwarta książka Jasmuheen, która zawiera szczegóły jej podróży i doświadczeń 
oraz szczegółowy proces, który doprowadził ją do fizycznej stabilności światła. Książka ta także dotyczy 
nieśmiertelności i technik, zatrzymujących proces starzenia. Jest ona dostępna w 15 językach, zatem odwiedź
http://www.jasmuheen.com/who.asp#author aby uzyskać listę wydawców i innych językach. Dodaj tą pozycję 
do twojej listy zakupów http://payloadz.com/go?id=59292
Księga 2 Życia Światłem – Seria Boskie Odżywianie: “AMBASADORZY ŚWIATŁA – życie światłem –
Projekt dla szerzenia światowego zdrowia i eliminowania światowego głodu”
Ta księga jest dziesiątą książką Jasmuheen i pojwiła się po bestselerze „Odżywianie Praniczne – Odżywianie 
na miarę Nowego Milenium. W tej książce Jasmuheen proponuje praktyczne rozwiązania na światowe 
problemy zdrowotne i wyzwania głodu. To wymaga głębokiego wglądu na globalne rozbrojenie, zaniechanie 
prohibicji, umożenie długów krajom Trzeciego Świata, programy reedukacji holistycznej dla długoterminowej 
stabilności surowców oraz eliminacji niewygód. Ta książka jest kolekcją badań, recept i rekomendacji, które 
jeśli zostaną przyjęte zdecydowanie zmienią drogę ludzkości! Wyobraź sobie świat bez wojen i głodu? 
Wyobraź sobie świat wolny od trosk, zjednoczony i honorujący wszystkie życia? To są marzenia 
Ambasadorów i Ambasadorek Światła. Dodaj tą pozycję do listy zakupów http://payloadz.com/go?id=59293
Księga 3 Życia Światłem – Seria Boskie Odżywianie: “Pokarm Bogów”: Pełne mocy rozwiązania, 
medytacje I techniki, jak zaspokoić wszystkie nasze łaknienia i wyeliminować nasz fizyczny, emocjonalny, 
mentalny i duchowy brak łaknienia, tak abyśmy wszyscy poczuli się zdrowi, szczęśliwi, pokojowi i wypełnieni 
obfitością. Doskonałe pożywienie wykorzystuje Boską Siłę. 18 książka Jasmuheen. Dodaj tą pozycję do listy 
zakupów http://payloadz.com/go?id=59294

“Prawo miłości” (THE LAW OF LOVE): to obszerny 238 stronicowy podręcznik wypełniony doskonałymi 
medytacjami transformującymi życie, jak także szczegółowymi informacjami o technikach nieśmiertelności 
Starożytnych Taoistycznych Mistrzów oraz ich technikach wiedzy futurystycznej o międzydymensyjnych
mechanizmach matrixu zastosowanych w Agendzie Jasmuheen zatytułowanej „Wolność od ludzkich 
ograniczeń” (Freedom from Human Limitation Agenda). Badania te dotyczą wolności od starzenia się lub 
tworzenia niedogodności, wolność od przyjmowania pokarmów i płynów, jako iż uczymy się tworzyć własną 
trwałość biosystemu, wolność w wyrażaniu swojej Boskiej Natury i wszystkich jej darów i chwały… oraz 
przebadana metody ustalania poziomu naszej osobistej gotowości na tą wolność! Dodaj tego e-booka do twojej 
listy zakupów http://payloadz.com/go?id=91815 PRAWO MILOSCI: darmowy rozdział:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/LAW-OF-LOVE-FREE-CHAPTER.pdf
Darmowy wstęp & tytułowy rozdział http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-
free/LAW-OF-LOVE-INTRO-CHAPTER-TITLES.pdf
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“Trylogia Pola życia oraz Radość” (THE BIOFIELDS & BLISS TRILOGY):
Księga 1 Four Body Fitness (BOOK 1: “FOUR BODY FITNESS”): napisana w duchu prostej pozycji 
edukacyjnej dla szkół. Przy pomocy tej książki Jasmuheen dzieli się z czytelnikiem wiedzą na temat pól życia, 
która zawiera kody programowe oraz propozycję stylu życia, który tworzy wewnętrzny i zewnętrzny pokój, 
harmonizuje ludzi oraz inspiruje wielkie przemiany. Stanowi ona pomost między starożytną mądrością z 
futurystyczną wiedzą, polami życia i radością jak także wprowadza zaawansowaną wiedzę duchową o 
bioenergetyce i jej pragmatycznym zastosowaniu w procesie osobistego i globalnego oczyszczania. Ta książka 
zawiera także szczegółowe informacje na temat programu Recipe 
2000> i oferuje wiele praktycznych technik wspierających życie w sukcesie. Dodaj tego e-booka do twojej 
listy zakupów: http://payloadz.com/go?id=59243
Księga 2 “Współtworzenie raju” (BOOK 2: “CO-CREATING PARADISE”): Pozycja ta zawiera wiedzę o 
dostrajaniu się do dymensyjnych pól życia, naszych społecznych i globalnych polach życia, aby tworzyć raj na 
ziemi. Książka ta oferuje proste i niezwykle skuteczne techniki, służące do osobistej i globalnej transformacji.
Prezentuje także streszczenie religii, boskiej starożytnej mądrości i zasad kwantowych oraz techniki 
samorozwoju i pokoju.
Dodaj tego e-booka do twojej listy zakupów: http://payloadz.com/go?id=59291
Księga 3 Planetarny Projekt Pokoju Frekwencji Madonny: (Book 3: “THE MADONNA FREQUENCY 
PLANETARY PEACE PROJECT”): Ten darmowy e-book opatrzony jest mottem: “zmiana naszego 
myślenie zmienia naszą przyszłość” i prezentuje 9 praktycznych projektów, planów działania, porozumień, 
technik dostrajania, które tworzą głęboki i długotrwały pokój eliminując źródła i przypadki wojny i 
terroryzmu. Pozycja ta jest aktualnym antidotum DOSKONALEGO DZIALANIA na chaos naszego 
millennium. Dostępna JEDYNIE jako darmowy e-book w różnych wersjach językowych: ANGIELSKI –
NIEMIECKI – HISZPAŃSKI – FRANCUSKI – WŁOSKI – DUŃSKI – RUMUŃSKI –
PORTUGALSKI – SŁOWACKI – CHORWACKI. 
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/peace.asp

“Boska Radiacja: na drodze z Mistrzami magii” (DIVINE RADIANCE: ON THE ROAD WITH THE 
MASTERS OF MAGIC):
Szczegółowe sprawozdanie życia posłańców Mistrzów Magii. Istotna pozycja książkowa w twórczości 
Jasmuheen zawierająca techniki transformacyjne oraz opowieści interakcji oraz doświadczeń Jasmuheen z tym 
co ona nazywa Mistrzami Alchemii, jak także wskazówki dla poprawy Boskiej Komunikacji, Boskich 
Objawień i wiele więcej. Dodaj tego e-booka do twojej listy zakupów: http://payloadz.com/go?id=59297

“Potok jednoczących świadomości” (STREAMS OF CONSCIOUSNESS UNIFIED): Jest zbiorem 
przekazów channelingowych, które Jasmuheen otrzymała z 5 wcześniejszych tomów trylogii “Inspiracji” oraz 
tomów 1 i 2 “Potoków świadomości”, (Streams of Consciousness). Te bosko inspirujące wiadomości zawierają
poglądy i życiowe zdolności, które nigdy nie były datowane. Dodaj tego ebooka do twojej listy zakupów:
http://payloadz.com/go?id=59301

Communications received by Jasmuheen from C.N.N., the Cosmic Nirvana Network, during the 1990’s; these 
divinely inspired messages cover attitudes and life skills and as such will never date. Add this e-Book to 
shopping cart

“Pamiętnik przekazów z DARKROOM” (DARKROOM DIARY DOWNLOADS”: Książka ta została 
napisana w lutym 2004 roku w ogrodach Tao w Chiang Mai Tajlandii. Jasmuheen została poddana tam
pewnemu ćwiczeniu i spędziła 21 dni w ciemności. Uczestniczyła ona wówczas w praktyce Mniejszego, 
Wielkiego i Największego Kan & Li z mistrzem Mantak Chia. To o czym mowa w tej książce stanowi 
doświadczenia autorki z tego okresu oraz ich wpływ na jej własną podróż w celu pozyskiwania wiedzy o 
wolności prawa miłości ujęte w szczegółach jako książka „Prawo miłości”. Podczas tego doświadczenia 
autorka skupiła się na uzyskaniu wskazówek, jak efektywnie rehydrować ciało ludzkie i uwolnić je od 
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potrzeby pozyskiwania pożywienia oraz potrzeby przyjmowania płynów. Aby dowiedzieć się więcej o podróży 
Jasmuheen w ciemność, kliknij na następujący link do darmowego ebooka.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/Darkroom-Downloads.pdf. 
Dla tych, którzy nie mogą pobrać go przy pomocy powyższego linku, jest on także dostępny w minimalnej
cenie w wersji papierowej tu: http://stores.lulu.com/jas-1

“Program Prana”: Czy możemy sprostać wszystkim wyzwaniom, które na naszej planecie stawiają
przed nami zagadnienia zdrowia i głodu? Czy w taki sposób możemy nasycić każdego psychicznie, 
emocjonalnie, mentalnie i duchowo i uczynić to na drodze, która tworzy pokój i harmonię na naszej 
ziemi?
Minęła ponad dekada eksperymentalnych badań Jasmuheen dotyczących zastosowania alternatywnego 
pożywienia Chi lub prany, znanych jako kosmiczne cząsteczki. Jasmuheen jako wiodący badacz na tym polu 
rozpoczęła wcielać w życie oparty na badaniach program. Ten stworzony specjalnie dla krajów trzeciego 
świata ebook Programu Prana stanowi rodzaj encyklopedii, kompendium „wszystkiego, a nawet więcej, co 
zawsze chciałeś/chciałaś wiedzieć na temat prany”. Książka ta zawiera alternatywne metody odżywiania oraz 
hydracji ciała przy użyciu wewnętrznego zasobu energii, która jest produkowana w ciele. Tak wiec wyzwala 
nas z naszej zależności od zasobów żywności i zmienia sytuację ekonomiczną na naszym świecie. Dodaj tego 
e-booka do listy zakupów: 

Pliki MP3 z medytacjami JASMUHEEN dostępne są obecnie tu:

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

jak także w innych wersjach językowych tu:

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

Bądź na bieżąco z działalnością Jasmuheen dzięki liście z aktualnymi informacjami Kosmicznej 

Akademii Internetowej:

http://visitor.constantcontact.com/email.jsp?m=1011160294062

Twoje dane są przechowywane poufnie przez Kosmiczna Akademię Internetową i nie są

przekazywane osobom trzecim.

Ci,, którzy wybrali formę rejestracji za pomocą listy kontaktowej Kosmicznej Akademii 

Internetowej C.I.A.

będą otrzymywali miesięczne oraz kwartalne aktualne informacje jak także najważniejsze 

informacje, którymi warto się podzielić od Self Empowerment Academy oraz Kosmicznej Akademii 

Internetowej. 

Jeśli jesteś zainteresowany większą ilością kopi tego e-booka sięgnij do: 

http://www.selfempowermentacademy.com.au/
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For copies in paperback, at a minimal fee, that will be mailed to you,

go to:- http://stores.lulu.com/jas-1Planetarny Projekt Pokoju “Frekwencji 
Madonny”

Ten darmowy e-book zatytułowany   
“Change our Focus & Change our Future”
“Zmiana naszego myślenia, zmienia naszą 

przyszłość”
oferuje 9 praktycznych projektów, planów 

działania, porozumień oraz narzędzi 
służących do dostrajania się do Boskiej 

Frekwencji. Wszystko to tworzy głęboki i 
trwały planetarny pokój i eliminuje źródła 

wojny i terroryzmu.

Podręcznik ten jest doskonałym środkiem 
zaradczym na chaos obecnego tysiąclecia.

Planetarny Program Pokoju został dany 
Jasmuheen w 2001 roku od Kosmicznych Pól 

Miłości oraz Inteligencji (UFI).

Program ten patronowany jest przez Matkę 
Mary oraz Madonnę we wszystkich jej 

formach.

ISBN: 978-1-876341-98-5


