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Przemówienie z okazji Światowego Dnia Pokoju 
1 listopada 2012 r. – Jasmuheen z ramienia Ambasady Pokoju 

   
PARADYGMATY POKOJU & PROGRAMY 

 
Witamy w tej celebracji paradygmatu Pokoju! Jedną z radości zbierania się razem w ten sposób jest fakt, 
iż wiemy, że możemy dokonać pozytywnej zmiany w naszej ewolucji, skupiając się wspólnie na celu, i 
czuję się zaszczycona, będąc tutaj, aby opowiedzieć o Ambasadzie Pokoju oraz o potędze naszej własnej 
oświeconej natury Esencji, zdolnej stworzyć harmonię w naszym świecie. 

Podczas kiedy napisaliśmy 37 książek, przetłumaczonych na 18 języków, nasza praca zawsze 
dotyczyła osobistego i globalnego pokoju, oraz poruszała kwestie zdrowia i głodu, temat, który 
fascynował mnie od kiedy miałam siedem lat, co, w wieku 16 lat, doprowadziło mnie do odkrycia 
medytacji i głębokiego doświadczenia własnej Esencjonalnej natury.  

Jako Ambasador Pokoju, podróżuję nieustannie od prawie dwóch dekad, aby pracować z wieloma 
rządami, spotykając Swamich i joginów w Indiach, rdzenną Starszyznę Plemienną, plemiona w Kolumbii 
i w Amazonii, ludzi w slumsach w Brazylii, oraz ezoteryczne grupy na całym naszym świecie, włącznie z 
siedzibą ONZ w Wiedniu i w Nowym Jorku. 

W tym czasie udało się spleść tak wiele pól energetycznych, które dzielimy wspólnie z milionami 
osób w ponad 30 krajach, i z którymi stworzyliśmy Sojusz Ambasadorów M.A.P.S. (M.A.P.S. 
Ambassadry Aliance) w 1997 roku. Zalążek Ambasady Pokoju, M.A.P.S., jest Ruchem Towarzystwa 
Pozytywnego Przebudzenia (Movement of an Awakened Positive Society), skupiającym ludzi z różnych 
środowisk, którzy są oddani sprawie globalnej harmonii i pokoju. 

Tak wielu zrobiło tak wiele na naszym świecie, a przecież trwać w pokoju oznacza tak wiele 
różnych rzeczy dla nas wszystkich. Kiedy pracowaliśmy w brazylijskich slumsach, niektóre kobiety 
mówiły, że trwać w pokoju znaczyło po prostu móc posłać bezpiecznie dzieci do szkoły, nie troskając się 
o to, że ich dziecko może być przypadkowo zastrzelone. Na szczęście, dzięki wspólnym wysiłkom wielu 
osób, wszystkie brazylijskie slumsy, gdzie pracowaliśmy, zostały spacyfikowane. 

Dla naszych rdzennych kolumbijskich przyjaciół, pokój oznacza życie w harmonii z Ziemią i całe 
życie bez ciągłego zagrożenia globalnym ociepleniem oraz ze strony tych, którzy chcą prowadzić 
wydobycia na terenie ich ziem, z których oba powodują zakłócenia ich korzystnego sposobu życia. 

Właśnie teraz na Ziemi, podczas gdy niektórzy ludzie radzą sobie z utratą bezpieczeństwa 
finansowego, wynikającego z restrukturyzacji gospodarek światowych, inni radzą sobie ze śmiercią, 
chorobami, depresją czy samotnością, albo trudzą się, by wyżywić swoje rodziny, i by po prostu 
przetrwać. Skoro te problemy dotyczą wielu w naszym świecie, często właśnie takie doświadczenia 
skłaniają ludzi do poszukiwań, by odzyskać wewnętrzny spokój i poprawić systemy Ziemi, w wyniku 
czego wykonują oni pracę dla wszystkich. 

Z tych powodów, po prawie czterech dekadach badań, Ambasada Pokoju została powołana, aby 
zaoferować nowe systemy operacyjne - metody działania, które wspierają zarówno osobiste, jak i 
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globalne doskonalenie, oraz bardziej uniwersalny paradygmat Jedności Ludzi, żyjących w Harmonii na 
Jednej Planecie. 
 

Jeden z najbardziej wnikliwych liderów Indii, Mahatma Gandhi, zachęca nas, żeby BYĆ tą 
zmianą, którą chcemy ujrzeć w świecie. Wielu zdaje sobie sprawę, że aby nasz świat funkcjonował 
harmonijnie, jednostki muszą żyć w harmonii i być otwarte, żeby móc egzystować w, przynoszących 
wzajemną korzyść, związkach i, na szczęście, wiele z nich już tak robi! 

Pragnąc dać temu wsparcie, pierwszym celem Ambasady Pokoju, jest Osobista Harmonizacja w 
programie stylu życia, polegającym na pożytkowaniu się dawną mądrością wraz z futurystyczną wiedzą 
w taki sosób, byśmy się mogli zjednoczyć w pokojowym współ-życiu, niezależnie od naszych kultur czy 
religii. 

Opracowywany od dekad eksperymentalnych badań i oparty na podstawach Nauki o Biopolu, 8-
stopniowy Program Atrakcyjnego Stylu Życia (Luscious Lifestyles Program) zmienia model naszych fal 
mózgowych od ruchliwej częstotliwości beta, poprzez alfa, aż do stanu theta tak, iż działają bardziej 
efektywnie, zwiększając jasność naszego umysłu i intuicyjne zdolności. 

Częścią Programu Atrakcyjnego Stylu Życia (L.L.P), jest skupienie się na mocy modlitwy oraz na 
opanowaniu umysłu, z naciskiem na pozytywne myślenie, i dokonanie wyboru, by widzieć dobro we 
wszystkim. Innym aspektem Programu Stylu Życia jest medytacja, która pozwala nam być bardziej 
odwiązanym i zdolnym rozpoznawać otaczające nas zdarzenia życia w szerszej perspektywie. Dodajmy 
lżejszą dietę, traktowanie ciała jako świątyni, bezinteresowną służbę, czas w ciszy na łonie natury oraz 
wykorzystywanie uświęconej muzyki, a odkryjemy, że jesteśmy naturalnie bardziej spokojni, zdrowi i 
zestrojeni. 

Piękno tego szczególnego zestawu składowych stylu życia polega na tym, iż ugruntowuje to 
czystsze magnetyczne dopasowanie istną siłą energii, co tworzy i podtrzymuje całe życie, w celu 
pobudzenia silniejszego przepływu tej Esencji poprzez nasze systemy. To następnie zmienia sposób, jak 
nasza osobista emanacja wpływa na wszystko wokół nas, gdyż ta tkanka energetycznej Esencji łączy całe 
życie. 

Nasza Esencja jest także jedyną niezawodnie kochającą mocą, która może doprowadzić do 
globalnego zjednoczenia, jak również jest Ona najmądrzejszym nauczycielem, przewodnikiem i 
uzdrowicielem, jakiegokolwiek moglibyśmy kiedykolwiek poznać. Być w stanie ujrzeć ten świat Jej 
oczami i odczuwać Jej Obecność w nas poprzez nasz oddech, oraz być w stanie w pełni nasycić Nią nasze 
systemy, jest największym darem, jaki możemy ofiarować sobie samym i sobie nawzajem, jako silniejsze 
dopasowanie naszej natury Esencji, co może zaspokoić wszystkie ludzkie łaknienia – nawet łaknienie 
pokoju. 

Wielu wierzy, że świat bez świadomości swojej prawdziwej natury potrzebuje doświadczyć tej 
natury z pierwszej ręki, zanim jego mieszkańcy będą mogli wspólnie ewoluować w paradygmat pokoju. 
Dostęp do Jego niebiańskiego wewnętrznego Królestwa jest wart, by posiąść sztukę współudziału w nim, 
a ścieżki do tego Królestwa są różnorodne, jednak wartością, która jest wspóna wszystkim ścieżkom jest 
to, że pozwalają nam istnieć jako bardziej oświecona cywilizacja. 

W celu wsparcia tego dopasowania, w tym roku Ambasada wydała pragmatyczny program Bycie 
Esencją (Being Essence), z jego prostymi, acz potężnymi, narzędziami transcendencji, jako że w tym 
stanie połączenia z naszą Esencją, jesteśmy zawsze najbardziej efektywni. Skoro wszyscy istniejemy w 
polu inteligencji, które zmienia się w odbicie naszej własnej świadomości, to czas dla wszystkich albo 
wybrać ścieżkę miłości, albo nadal wspierać stare lęki, oparte na paradygmatach, które utrzymują nasz 
świat w dwoistym wymiarze. 

Wciąż, gdziekolwiek podróżuję, dostrzegam, że ludzie pragną doświadczać zdrowia, szczęścia i 
harmonii. Dlatego zatrzymajmy się tutaj na chwilę, żeby podjąć kilka zobowiązań wobec siebie samych i 
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siebie nawzajem. Wiedz, że kiedy umiejscowimy następujące transmisje z głębi serca w polu 
kwantowym, wzmocnimy kanały wsparcia, aby je urzeczywistnić. 

Zrób głęboki, powolny oddech .... 
Teraz, kiedy wykonuję te transmisje, jeśli podoba ci się to, co tu słyszysz, po prostu powiedz 
„Tak, Tak, Tak!” 

• Jako mieszkaniec planety Ziemia, domagam się mojego pierworództwa, by istnieć w rytmie 
pokoju, by znać ten świat jako rajski plan znowu TERAZ! 

• Otwieram się, by doświadczać i cieszyć się rytmem zdrowia, szczęścia i harmonii wewnątrz mnie i 
w całym życiu TERAZ! 

• Proszę moją Esencję o połączenie mnie, Esencja do Esencji, z moją rodziną, przyjaciółmi, 
kolegami, i z całym istnieniem otwartym na to połączenie, a więc to nasze współuczestnictwo od 
teraz wzrasta ku najwyższemu dobru wszystkich!  

• Ponownie, jeśli odbierasz pozytywnie to, co właśnie słyszysz, powiedz na głos lub w myślach, Tak, 
Tak, Tak! 

   
Zrób kilka głębokich, powolnych, oddechów ... i po prostu otwórz się, by odczuć, jak te transmisje 

przynoszą skutek dzięki naszej Esencji, jak teraz dodajemy wyrównane tony wspierającego pola. 
  
Kontunuujmy temat Paradygmatu Światowego Pokoju ... 

Naszym priorytetem, jako Ambasady Pokoju, jest oferować i wspierać holistyczną edukację, aby 
wszyscy mogli się cieszyć pokojem, który pochodzi z samo-wiedzy. Aby poświęcić się podstawowym 
prawom człowieka i zapewnić je wszystkim potrzebującym, w 2002 roku, wydaliśmy nasz Program 
Planetarnego Pokoju Częstotliwości Madonny (Madonna Frequency Planetary Peace Program), żeby 
zredukować polityczne, religijne i ekonomiczne napięcia przez specyficzne postawy, działania i projekty. 
Warto zauważyć, co jest interesujące statystycznie, iż każdego roku niemal jedna trzecia naszego 
militarnego budżetu, może zostać przekierowana, by zmniejszyć ubóstwo. Stąd, wspólne przekształcenie 
priorytetów może przełamać te cykle i zmienić nasz świat.  

Programy Ambasady wspomagają także w taki sposób, że poszerzają naszą świadomość, więc 
możemy przemieścić się z planu „ja” na „my” ogniskujemy dbałość o każde życie na Ziemi, a w 
szególności o życie naszych dzieci, skoro co dwie sekundy umiera jedno dziecko na choroby, wynikające 
z głodu. 

Na próbującym sprostać wyzwaniu otyłości Zachodzie, miliardy dolarów idą na walkę z 
problemami zdrowotnymi, które często są wynikiem toksycznego myślenia, toksycznych emocji i 
toksycznych wzorców żywieniowych. 

Temu wszystkiemu można łatwo zaradzić dzięki projektom Globalej Harmonizacji (Global 
Harmonization) Ambasady, zaprojektowanych, by wesprzeć przekierowanie naszych światowych 
zasobów oraz wskazać dodatkowe wolne środki, o których wielu zapomniało. Na przykład, nasz Projekt 
Programu Prany (Prana Program Project) daje wiedzę o tym, jak wykorzystać kosmiczne mikro-
jedzenie, aby zapewnić większą swobodę wyboru i pomóc zrównoważyć światowe zdrowie i kwestie 
głodu. 

Rozwijany od ponad 45 lat, Program Prany dał wzrost ruchu breatharian, który teraz liczy ponad 
40,000 osób, takich jak ja, które nie zależą już dłużej od spożywania światowych zasobów żywności. 

W 2006 roku zaczęliśmy filmować dokument Na początku była światłość,  który został pokazany 
na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2010 roku. Podejmujący tematykę potęgi umysłu, film zawiera 
wywiady z wieloma osobami, które to robią, by się przyjrzeć rzeczywistości „prana jako pożywienie” z 
medycznego i z kwantowego poziomu. Pokazuje również, tylko mały, ale istotny udział w korzyściach, 
jakie odnosimy, kiedy jesteśmy bardziej nasyceni energią Esencji i mamy taką swobodę wyboru. 
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Dlatego ogromne podziękowania ode mnie dla wszystkich, którzy wspierają ten paradygmat 
nieustannie zmieniającego się filmu! 
 

Wyobrażacie sobie, że moglibyśmy bezpiecznie zredukować nasze bieżące spożycie żywności o 
nawet 50%? 

Wyobrażacie sobie, jaki to mogłoby mieć wpływ na nasze środowisko, jeśli potrzebowalibyśmy 
zużywać mniej światowych zasobów żywności, i jeszcze do tego stać się zdrowsi? 

Podczas, gdy ta kontrowersyjna rzeczywistość pochłania nasz miliard dolarów na produkcję 
żywności i przemysł farmaceutyczny, potencjalne globalne korzyści są ogromne. Bycie odżywianym 
dzięki naszej Esencji, jest naturalną częścią naszej ewolucji z powrotem ku rzeczywistości jaśniejszej i 
bardziej wypełnionej pokojem, jak to już wielu przepowiedziało. 

Wszyscy wiemy, że pokój zaczyna się od bycia wolnym od strachu i konfliktów, mających 
jeszcze miejsce na Ziemi, jest także trochę energii bezwładności „nic nie róbmy, poczekajmy i 
zobaczmy”, jak i trochę osób, identyfikujących się z przepowiednią, oraz rzeczywistość „a co, jeśli”. 

Co zrobić, kiedy są ogromne wybuchy słoneczne, które, jak niektórzy przewidują, mogą wyłączyć 
ziemskie systemy komputerowe i uczynić naszą Rozległą Sieć Światową (World Wide Web) 
nieaktywną? 

Jeśli to nastąpi, co się stanie z naszymi ekonomicznymi, bankowymi systemami oraz sposobami  
rozpowszechniania informacji?  

Co zrobić, skoro trwa galaktyczne wyrównywanie centrum, jak Majowie przewidzieli w 
prognozach na grudzień 2012 roku? Czy szereg zmian magnetycznych spowoduje więcej tsunami, 
trzęsień ziemi i erupcji wulkanów, co spowoduje ogromne straty w ludziach? 

Co z ciągłym udoskonalaniem politycznych rezimów na Bliskim Wschodzie i z małą, acz wciąż 
możliwą groźbą nowej wojny? 

Co z bieżącymi przeregulowniami kursów gospodarczych w ramach Unii Europejskiej, a także 
całego światowego kryzysu finansowego?   

Na domiar tego, co z globalnym ociepleniem, jak złe to jest, po prostu? 
Co, jeśli? Co, jeśli? Co zrobić z ....??? 
Zbyt wiele troski o to wszystko będzie trzymać nas w pułapce strachu, jako że Uniwersalne Prawo 

(Universal Law) orzeka, iż to, na czym się koncentrujemy, wzrasta. Zamiast tego, skupmy się raczej na 
tym, by w pełni cieszyć się każdą chwilą, i na tym, by być najlepszą wersją nas samych, żeby móc być w 
rzeczywistości najbardziej skutecznym narzędziem transformacji, co gwarantuje, iż żaden z problemów 
"co, jeśli” nie jest nie do pokonania. 

Epoki lodowcowe są naturalne dla naszego świata, a cywilizacje są znane z tego, że powstają i 
przemijają, światy wznoszą się i ludzie opuszczają swoje ciała przez cały czas, aby przejść do innych 
wymiarów. Owo "co, jeśli?", które napełnia strachem rzeczywistość, jest problemem tylko wtedy, jeśli 
wierzymy, że wszystko, czym jesteśmy, to tylko ciało, złożone z emocji i myśli, lub jeśli nie 
doświadczyliśmy jeszcze, kim naprawdę jesteśmy. 
 

Na szczęście, zrozumienie Nauki Wyższej Światłości (Higher Light Science) może uwolnić nas 
od wielu ograniczających idei, przywiązań i lęków. Edukacja holistyczna, która zawiera w sobie tę nową 
naukę, jest zasadnicza dla naszej wolności, i tak oto, w 2010 roku, wydaliśmy nasz Program Ścieżek 
Pokoju (Pathways of Peace Program), promujący pragmatycznie zjednoczoną świadomość na Ziemi. 

Pierwsze trzy Ścieżki Pokoju, przypominają nam, że wszyscy jesteśmy tylko zbiorem rytmów 
energii, które możemy zmieniać do woli, i że czując się pobłogosławionym tym wszystkim, czego się tej 
pory nauczyliśmy w życiu, możemy wspólnie pójść dalej, by pretendować do nowego sposobu bycia, 
który przynosi korzyść wszystkim na Ziemi. 
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Ścieżki Pokoju, kolejno 4, 5, 6 i 7, przypominają nam, że możemy być Królami i Królowymi 
naszych wewnętrznych i zewnętrznych królestw w sposób, wzmacniający nas wszystkich, dzięki 
zrozumieniu dostępnych wymiarów egzystencji, w związku z czym, możemy wybrać, by w nich 
mieszkać, oraz jak tego doświadczać poprzez zmianę stylu życia, postawy i dopasowanie. 

Ścieżki Pokoju, kolejno 8, 9 i 10, pozwalają nam współpracować skuteczniej w polu inteligencji 
kwantowej i przejść do stanu jedności istnienia z naszą Esencją, by poznać najwiękższy potencjał 
miłości. 

Wreszcie Ścieżki Pokoju, kolejno 11 i 12, pozwalają przyjąć wszystkie dary naszej Esencji, 
abyśmy mogli mieszkać w pokoju, jako wibrująca i cenna cząstka bardziej uniwersalnego sąsiedztwa. 

Zrozumienie i stosowanie tych 12 Ścieżek dostarcza już dużo pokoju, podobnie jak większe 
połączenie z własną współczującą naturą Esencji, pozwala znaleźć idealne rozwiązania we wszystkich 
wyzwaniach, przed którymi stajemy, jako rozwijający się gatunek, zarówno teraz, jak i w przyszłości. 

 
Ponownie, poświęćmy klika chwil, by wesprzeć Globalną Harmonizację głębokim, powolnym 

oddechem, dzięki czemu otwieramy się, by poczuć moc naszej grupy Esencji z Jej zdolnością osiągnięcia 
tych rezulatów ....  

Kiedy czytam poniższe słowa, jeśli odbierasz je dobrze, po prostu powiedz, „Tak, tak, tak!” 
• Prosimy, aby te idealne rozwiązania, które przynoszą korzyść wszystkim, były  pobrane do serc i 

umysłów wszystkich zaangażowanych w jakąkolwiek sferę osobistego i globalnego konfliktu teraz! 
• Jako Ambasadorzy Pokoju na planecie Ziemia, prosimy również o to, by idealne polityczne, 

ekonomiczne, edukacyjne oraz dotyczące środowiska systemy operacyjne, które przynoszą korzyść 
wszystkiemu, były wyraźnie objawione i harmonijnie zakotwiczone, oraz wdrożone w całym 
zakresie ziemskiej energii TERAZ! 

  
Zrób kilka kolejnych głębokich, powolnych oddechów i wyobrażaj sobie, że to się właśnie dzieje teraz... 
  
Na koniec poświęćmy uwagę Uniwersalnym Poziomom pokoju ... 

Załóżmy, że ostatecznie wkroczymy w stan jedności i pokoju – i co wtedy? 
Osobista harmonizacja prowadzi do globalnej harmonizacji, która potem naturalnie prowadzi nas 

do Uniwersalnej Harmonizacji, jako że nasza planeta wysyła energetyczne  sygnały, które zmienią naszą 
pozycję w Matrycy Kreacji i namagnetyzują nas w nowym wymiarze. 

Tak, to nasza planeta, jednak mamy także wiele Świetlistych Istot, międzywymiarowych 
przyjaciół, którzy są tam zawsze, wspierając nas, jako że wspierają każdy świat, który wybiera pokojowe 
zjednoczenie i pozostawia dwoistość w tyle. Tak, możemy się do nich dostroić w naszej medytacji, gdyż 
nasza Esencja jest też ich Esencją, i owe Istoty bardzo jasno stwierdziły, że zrozumienie Prawa 
Uniwersalnego i większe identyfikowanie się z własną naturą Esencji, jest kluczem by uczynić 
łatwiejszym czas tego przejścia. 

Uniwersalny Program Harmonizacji (Universal Harmonization Program) Ambasady dostarcza 
kompletne dane na temat owych Praw, i wiele z tych Istot Światła jest gotowych nas przyjąć jak ich 
międzygalaktyczną, międzywymiarową rodzinę. Dzięki oczyszczeniu emanacji naszych osobistych 
częstotliwości i zaadaptowaniu wypełnionych współczuciem systemów operacyjnych, okaże się, że 
możemy żyć w każdym zakresie, w którym zapragniemy. Wielu odkryło, poprzez medytację, że 
wszystkie wymiary są dostępne tu i teraz, w nas wszystkich, w tym rajskie królestwo pokoju, który już 
istnieje, tylko czekając na nasze dopasowanie. 

Nadal, niezależnie od wszystkich naszych doświadczeń i idei, to wszystko jest takie, jakie jest 
teraz na Ziemi, z 7 miliardami filmów rzeczywistości, nieustannie się mieszających. Jednak w polu nauki 
wyższej światłości, dominująca częstotliwość panuje, by wyznaczyć naszą wspólną ścieżkę ewolucji, 
gdyż, jak wiemy, to, na czym się skupiamy w teraźniejszości zawsze określa naszą przyszłość. 
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Nasza Rdzenna Starszyzna Plemienna od dawna ma wielkich, wierzących w moc Świętego 

Śnienia i w naszą zdolność, by śnić nowe przyszłości w istnieniu. Mówi także, że nasze życie, w swej 
postaci, zawsze było tylko częścią znacznie większego boskiego snu. Zbudzić się w tym śnie poprzez 
przeżywanie marzeń, w których chcemy żyć, jest kolejnym ważnym kluczem do pozostawienia za sobą 
chaosu, gdyż jest to czas na spełnianie marzeń. Na szczęście, miliony osób w naszym świecie spełniają 
swoje marzenia o współ-życiu wypełnionym-pokojem, wraz z wieloma, którzy robią to poprzez 
zjednoczenie naszych męskiej/żeńskiej natury, lewej półkuli/prawej półkuli mózgu, logiki i intuicji, 
biorąc odpowiedzialność za doświadczenia, które wykreowaliśmy. 

Staję dziś przed Wami jako żona, matka i babcia, i, jak wiele kobiet w naszym świecie wie, ma to 
miejsce za pośrednictwem tych ról, których się nauczyłyśmy, jak być orędownikami pokoju, i 
dyplomatami miłości i współczucia. Ambasada Pokoju obecnie zamknęła nowy system operacyjny, a 
jego puls staje się coraz mocniejszy w naszym świecie, niech więc każdy z nas dołączy się do niego i 
nasyci paradygmat pokoju naszym własnym doświadczaniem go! 

Pokój dla wszystkich, to po prostu kanał przełączany dalej, pasmo częstotliwości, do którego 
wszyscy się możemy dostroić. Ciesząc się zdrowiem i szczęśliwym życiem, kochając głęboko i z 
zadowoleniem, wzrastając ku nowym paradygmatom i pozostając tak wyniesionym, przystępując do 
naprawdę cywilizowanych światów i znając płynące z tego korzyści - wszystko to jest naszym boskim 
pierworództwem, jako że stoimy u progu bardziej harmonijnej globalnej egzystencji. Wszystko to daje 
powód do świętowania, kiedy świadomie dopasowujemy się do paradygmatów, które potęgują całość! 

Wciąż, sama dyskusja nie wystarczy, trzeba też działać, jak już to dziś zrobiliśmy z naszymi 
transmisjami i oświadczeniami, zakończmy więc tu i teraz jeszcze jednym ćwiczeniem. 

Ponownie zrób głęboki, powolny wdech i wydech, a następnie głośmy razem: 
• Esencjo Stworzenia, we mnie i wokół mnie i w każdym życiu ... Proszę teraz o dostrojenie mnie 

jeszcze głębiej do twojego kanału nieskończonej miłości i mądrości, aby spokojnie spełniło się we 
mnie boskie odbicie w sposób, który przynosi korzyść wszystkim. 

• Jako istoty Esencji na Ziemi, otwieramy się całkowicie tutaj i teraz na pełnej-Łaski transformację 
naszego świata w idealne paradygmaty, odżywiające nas wszystkich! 

• Obwieszczamy doskonały Pokój na Ziemi! 
Ponownie, ogłośmy z wielką emocją ... 

• Obwieszczamy doskonały Pokój na Ziemi! 
• Obwieszczamy doskonały Pokój na Ziemi! 

 
Dodajmy razem trochę tonów z głębi serca tak, jakby nasza 

Esencja śpiewała poprzez nas ... 
PROSZĘ, PRZYŁĄCZ SIĘ TERAZ ... 

 
Nasz podręcznik Ambasady Pokoju oraz nasze Programy Ścieżki Pokoju i Bycie Esencją 

mogą być teraz pobrane za darmo z naszej strony www.jasmuheen.com 
te oświadczenia są wystarczające, aby wykreować o wiele bardziej łągodną przemianę, jeśli jest 

wymagana 
 
 


