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Temat świadomości to najważniejszy ze wszystkich
tematów, a jednocześnie jest on tematem najmniej
zrozumianym. Poświęd chwilę i zastanów się nad tym
stwierdzeniem.
Wiemy więcej o wszechświecie niż o świadomości
jednostki. Kiedy mówię o świadomości jednostki, to
nie mam na myśli mózgu, ani jego obwodów
neuronowych. Są one odrębnymi obiektami,
posiadającymi swoje odrębne zdolności i cele.
Mózg - w obrębie chroniącej go czaszki - zajmuje się
analizowaniem
i
przetwarzaniem
informacji
dotyczących jednego konkretnego życia jednostki.
Z kolei świadomośd - niczym rozszerzająca się
granica zaczynająca się na zewnętrznym obwodzie
wiedzy o sobie samym - jest nieskooczonym,
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nieograniczonym Suwerenem, który angażuje się
w tak dużą liczbę różnych żyd i wymiarów, że trudno
je zliczyd.
Świadomośd jest nieuchwytna dla systemów
wychwytujących i pomiarowych świata nauki,
ponieważ cechuje ją całkowita subiektywnośd.
Nie ma ani jednej takiej świadomości, która miałaby
identyczne
doświadczenie
jak
jakaś
inna
świadomośd.
Świadomośd jest czymś unikalnym dla każdej formy
życia.
Unikalnośd ta daje świadomości wątpliwe
wyróżnienie bycia najtrudniejszą rzeczą do
odwzorowania lub sprecyzowania, a jest tak ze
względu na dwie połówki rzeczywistości, w której to
ona funkcjonuje.
Na rzeczywistośd świadomości składa się:
 nieskooczona złożonośd
oraz
 całkowita subiektywnośd.
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Na przestrzeni dziejów kartografowie próbowali
stworzyd mapę świata. Wykorzystywali ustne raporty
podróżników i odkrywców lub sami byli
podróżnikami i odkrywcami. Przekładali te raporty
na mapy przedstawiające wizję danego terytorium.
Ktoś mógłby nawet powiedzied, że jest to tworzenie
teoretycznej mapy twarzy naszej planety.
Powstały dziesiątki tysięcy wariantów mapy Ziemi,
rozbudowywane z czasem o szczegóły takie jak
wyspy,
pasma
górskie,
rzeki,
topografia
trójwymiarowa. Wraz z tym jak odkryto lub podbito
nowy ląd, były one uaktualniane.
Dziś mamy satelity, geometrię fraktalną i potężne
komputery,
dzięki
którym
wszystkie
te
najdrobniejsze szczegóły są dla każdego dostępne
przez Internet.
Potrzebujemy więcej kartografów, zwłaszcza
artystów, aby przyłączyli się do wysiłku mapowania
twarzy świadomości.
Od czasu pojawienia się współczesnej nauki,
religioznawcy, psychologowie, neurolodzy, biolodzy,
fizycy debatowali nad naturą świadomości.
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Niektórzy artyści próbowali uchwycid jej niewidzialną
"twarz" - istotę kryjącą się za naszą ludzką twarzą po prostu za pomocą farb, taoca, fotografii, muzyki,
filmu czy tekstów. Czasami, byd może przez
przypadek, udaje im się uchwycid jej odcisk
w naszym bardzo ludzkim świecie.
Kiedy tak się dzieje, można rozpoznad że artysta
i jego dzieło wyłonili się jakby z jakiegoś nowego
źródła - z rodzaju wewnętrznej rzeczywistości, która
pozostaje niezrozumiana, lecz z cichą i zdecydowaną
pasją stara się byd zrozumiana.
Umiejętnośd
zrozumienia
świadomości
jest
zdecydowanie niedoceniana w naszej współczesnej
kulturze.
Podczas gdy nasze systemy szkolnictwa wyższego
dostarczają zróżnicowanych, filozoficznych opinii na
ten temat, a nasze nauki religijne twierdzą, że znamy
naturę ludzkiej duszy, to jednak świadomośd cały
czas definiowana jest albo przez pryzmat abstrakcji
intelektualnej, albo przez kwieciste słowa poezji.
Co ciekawe, obecnie świadomośd nie jest brana pod
uwagę jako temat, który traktowałoby się na serio.
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Nie istnieje żadna gałąź ludzkich dążeo, które
zajmowałyby się badaniem i analizą świadomości
(ponownie, nie mówię tutaj o mózgu).
Mimo, że to dopiero wprowadzenie, to już
kilkukrotnie zwracałem uwagę na to, że świadomośd
i mózg to dwie zupełnie różne sprawy.
Pozwólcie, że pójdę o krok dalej i powiem, że
świadomośd i dusza to również dwie zupełnie różne
sprawy.
Wszystkie przyjęte definicje duszy, ujęte razem,
można by odzwierciedlid za pomocą jednego zdania.
Mianowicie: dusza jest powszechnie uważana za
naszą duchową, wieczną jaźo. Jej stwórcą jest Bóg,
Allah, Jahwe, Brahman itd. Może ona, za sprawą
bliżej nieznanego procesu, zostad stworzona na
podobieostwo Boga.
Dusza - po śmierci składnika śmiertelnego - uzyskuje
dostęp do stanu niebiaoskiego, o ile przestrzega ona
pewnych zasad. Życie pozagrobowe - dobre lub złe uwarunkowane jest zachowaniami człowieka
podczas jego pobytu na Ziemi. Tak wyglądają ogólne
ramy koncepcji duszy.
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Z kolei świadomośd, nie jest wyłączną domeną
żadnej konkretnej organizacji religijnej czy duchowej.
Jest ona jedyną rzeczą, o której można powiedzied,
że jest: całkowicie obecna oraz nieskooczona,
a zatem świadomośd obejmuje sobą wszystkie
rzeczy.
Skróconą wersję definicji świadomości - przynajmniej
w odniesieniu do moich badao - opisuje następujące
zdanie. Świadomośd to synteza:
 tożsamości Suwerennej (jaźni)
oraz
 tożsamości Integralnej (całości).
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A zatem, termin którego używam chcąc odnieśd się
do świadomości to: Suwereno-Integralnośd1.
Po angielsku: Sovereign Integral - (SI).
Termin Suwereno-Integralnośd po raz pierwszy
pojawił się w 1998 roku, kiedy uruchomiłem stronę
internetową WingMakers. Była to definicja osadzona
w
tekstach
filozoficznych
pierwszych
opublikowanych materiałów. Nawiązywano do niej
stosunkowo
rzadko
na
przestrzeni
treści
składających się z muzyki, obrazów, filozofii, sześciu
książek i poezji, owiniętych w historię mitologiczną.
W tej książce Suwereno-Integralnośd znajduje się na
głównej scenie. Jest ona w centrum uwagi.
Przedstawiona jest ona tu nie jako częśd mitologii,
ale jako coś jak najbardziej rzeczywistego.
Chcę podkreślid, że książka którą właśnie czytasz Suwereno-Integralnośd - jest pracą niefikcyjną,
zbudowaną w oparciu radykalną subiektywnośd,
możliwą do przywołania jedynie przez świadomośd.
___________________________

1

Suwereno-Integralnośd to czysta świadomośd, która zarówno jest
unikalną jednostką, jak i łączem do siły Integrującej spajającej całośd
życia w obrębie czasoprzestrzeni i królestw dwoistości.
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Możesz zastąpid słowo "świadomośd" terminem
"Suwereno-Integralnośd". Używam ich zamiennie.
Jest to po prostu nowa twarz lub oblicze
świadomości, które książka ta proponuje jako
odpowiedź na pytanie:
"Dlaczego świadomośd jest tak bardzo nieuchwytna,
i czym w ogóle ona jest?"
Niektórzy mogą pokusid się o stwierdzenie: "Ona
wcale nie jest nieuchwytna, ludzie po prostu nie
wsłuchują się wystarczająco mocno w podszepty
swojej duszy".
Jest w tej perspektywie trochę prawdy, ale czy
istnieje jakiś szczególny rodzaj słuchania, który czyni
Suwereno-Integralnośd
bardziej
namacalną
i rzeczywistą? Odpowiedź na to pytanie to kolejny
z celów niniejszej książki.
Suwereno-Integralnośd zostanie tu wyciągnięta na
oświetloną scenę, tak aby mogło nastąpid jej
ujawnienie,
przynajmniej
na
poziomie
"szkieletowym" i z jednego punktu widzenia: mojego
własnego.
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Książka ta ma formę teorematu na temat struktury
i natury świadomości. Dwuwymiarowe opisy
Suwereno-Integralności przekazywane za pomocą
papieru lub płótna, nie są w stanie byd czymś więcej
niż tylko teorią.
Nie istnieje żaden dowód ani naukowe wyjaśnienie
Suwereno-Integralności. Nie da się jej sprowadzid do
postaci wzorów matematycznych. Częścią jej
nieodpartej natury jest to, że nie da się jej
zdefiniowad. A oto, dlaczego tak jest: SuwerenoIntegralnośd jest nieskooczona w swoim zakresie,
a ponieważ cechuje ją suwerennośd, to jest ona
nieskooczenie unikalna.
Rozwija się ona po całkowicie unikalnej trajektorii
doświadczenia, a zatem jej zrozumienie, ekspresja,
perspektywa, orientacja, wiedza, mądrośd, pamięd,
wszystko to jest unikalne.
W miarę jak rozwija swoją wyjątkowośd, redefiniuje
ona swoją własną egzystencję. Innymi słowy,
Suwereno-Integralnośd nie jest statyczna, absolutna
czy też nastawiona na jakiś cel, który byłby jej celem
koocowym.
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Co więcej, Suwereno-Integralnośd nie jest
przywiązana do żadnej organizacji, wyznania,
pochodzenia etnicznego czy statusu społecznoekonomicznego. Jest niezależna i dlatego
Suwerenna.
Jest to bardzo ważne rozróżnienie: SuwerenoIntegralnośd to świadomośd, którą cechuje
nieskooczona i unikalna ekspansja.
Zamieszkuje ona zarówno królestwa dwoistości, jak
i niedwoistości, jednocześnie.
Suweren jest indywidualną Jaźnią, podstawową
tożsamością, która jest zawsze obecna nawet wtedy,
gdy ciało-ego nie jest obecne.
Suweren jest mostem pomiędzy życiami, jak również
jest on tymi życiami.
Jednakże, kiedy Suweren znajduje się w ludzkim
ciele, to jego tożsamośd jest przejmowana przez
ciało-ego, wspomagane przez wszechobecne
drogowskazy Programu Społecznego2.
Suweren i jego unikalne połączenie z Integralnością
są odrzucane przez ciało, ego i Program Społeczny,
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niczym dziecko które zostało wyproszone podczas
obiadu od stołu:
"Jak chcesz to rób tak dalej, ale proszę robid to gdzie
indziej."
Ego pojawia się jako pochodna instynktu
przetrwania, a później w życiu, jako tarcza ochronna
dla ostrzejszych realiów Programu Społecznego. Na
ego wpływad może również DNA przodków, które to
nadaje ciału konkretne skłonności i talenty.
I teraz: mamy ciało i ego, siedzące przy "stole
obiadowym", cieszące się posiłkiem w spokoju
i ciszy, dostrojone do Programu Społecznego. Przy
czym: Suweren został wyproszony, a Integralnośd
została odrzucona.
___________________________

2

Pierwsza połówka Programu Społecznego - współdzielona przez
wszystkich przedstawicieli gatunku - polega na tym, że podczas życia
w królestwie dwoistości, w konkretnej czasoprzestrzeni, kolektywny
umysł gatunku zgadza się na rzeczywistośd konsensusową. Druga
połówka to unikalny Program Społeczny doświadczany przez
Suwerena.
Na Program Społeczny składają się obydwie połówki i jest on
właściwie Integralnością sprowadzoną do formy dwoistości,
ograniczoną w swojej funkcjonalności i możliwościach za sprawą
wymiarów egzystencji, które są dwoiste w swojej naturze.
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Parę słów o Integralności. Integralnośd jest
najbardziej podobna do terminu "Duch" używanego
w tekstach religijnych i ezoterycznych. Ma ona
w sobie siłę magnetyczną, która działa jako główny
atraktor Suwerena, ponieważ bez niej Suweren
mógłby łatwo ulec rozproszeniu, a jego ekspansja
zrozumienia ulec entropii.
Pomimo zachodzenia tego rodzaju etapów (etapów,
podczas których wolna wola jednostki zmieszana jest
z Programem Społecznym), to i tak cały czas
prawdziwe jest stwierdzenie, że:
fundamentalną naturą Suwerena jest ekspansja
w kierunku Integralności.
Dłonie ewolucji są przymocowane do ciała
Integralności. Ponieważ Integralnośd jest punktem
zbiorczym wszystkich informacji opartych na
doświadczeniu, pełni ona rolę inteligencji wszystkich
królestw. Integralnośd towarzyszy wszystkiemu
i dlatego jest ona jedyną rzeczą i esencją, która
otacza całośd życia.
Dla porównania, dwa podmioty przy stole (ciało
i ego) -zanurzone w Programie Społecznym - mają
nastawienie wykluczające.
- 16 -

Są one jak klany plemienne, które zdominowały
krajobraz ludzkiej kultury społecznej.
To właśnie poprzez taki trybalizm, Integralnośd jest
odfiltrowywana przez ciało-ego-program społeczny,
czyli przez triadę blokującą świadomośd Suwereno
Integralności, a tym samym utrudniającą
zrozumienie jej obecności i celu.
Przy czym, chciałbym tutaj zwrócid uwagę, że
zależnośd ta jest celowa. Działa ona jak środek, dzięki
któremu Suweren może pozostad w oddzieleniu od
Integralności i - w pewnym sensie - zatracid się
w ciele-ego. A to z kolei, umożliwia ludzkości bycie
człowiekiem.
Żyjące w zapomnieniu ciało przejawia specyficzną
radośd. Warto też mied na uwadze, że ludzkie
doświadczenia nie mogą byd ukartowane
i wytwarzane na zasadzie powielanych produktów
schodzących z taśmy produkcyjnej.
Ludzkie doświadczenia potrzebują środowiska,
w którym światło jest niewyraźne i ma miejsce
oddzielenie zarówno od Suwerena jak i Integralności.
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Książki tej nie zaprojektowano do ulepszania
czegokolwiek, ani do zastępowania czegokolwiek. Co
więcej, książki tej w ogóle nie zaprojektowano.
Zobacz, wszystko co tutaj znajdziesz to napisałem,
naszkicowałem, i namalowałem na mój własny
użytek.
Kiedy z czasem nazbierało się tego trochę
i dostrzegłem, że niesie to w sobie jakąś wartośd,
postanowiłem że podzielę się tym z innymi. Jest to
takie podsumowanie.
Nie ma żadnego wydawcy, redaktora, organizacji,
artystów ani projektantów. Poza wkładem tłumacza
przy przekładzie na dany język, nikt poza mną nie
wpływał na treśd tej książki.
Uwzględniając powyższe, stwierdzam że książka
Suwereno-Integralnośd w precyzyjny sposób
przedstawia moje eksploracje jako kartografa twarzy
świadomości.
Mogą się one radykalnie różnid od twoich własnych
eksploracji, dlatego nie twierdzę że są one bardziej
wartościowe lub lepsze niż jakiekolwiek inne tego
typu badania.
- 18 -

Istnieje także możliwośd, że przedstawione tu mapy
świadomości i egzystencji mają zastosowanie tylko
do mnie samego. Jakby nie patrzed, taka jest właśnie
natura Suwereno-Integralności.
Subiektywnośd to domyślny stan funkcjonowania
w obrębie opartego na wolnej woli, nieskooczonego
wieloświata, w który wpleciona jest świadomośd
wszystkich jednostek.
Pragnę przyznad, że projekt ten spoczywa na barkach
wielu Suwerenów, którzy dostarczyli składowe
umożliwiające powstanie tych map. Ich praca
i wkład stały się moimi mostami. Nie twierdzę, że
mapy te reprezentują ścieżkę do urzeczywistnienia
lub oświecenia. Są one - co najwyżej - rampą lub
punktem startowym, który możesz wziąd pod uwagę
podczas
badania
świadomości
SuwerenoIntegralności w swojej wyobraźni.
Jednym z powodów, dla których powstała ta książka
jest moja nadzieja, że dzięki niej inne osoby
zdecydują się na badanie Suwereno-Integralności
oraz na wygospodarowanie w swoim życiu
wystarczającej ilości
czasu i przestrzeni na
wyobrażenie jej sobie.
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Innym powodem jej powstania jest fakt, iż mitologia
świadomości jest najbardziej interesującą z mitologii.
Twórcy rzeczywistości, którymi wszyscy jesteśmy,
obserwują i uczą się.
Obserwujemy
jak
nasze
niższe
ekspresje
funkcjonujące w świecie dwoistości zmagają się ze
swoją świadomością, przytłumiają ją, albo
transformują ją w taki sposób, że ich życie codzienne
zaczyna uwzględniad światy niedwoistości oraz
tworzyd integrację opartą na głębszej, bardziej
wymiarowej miłości3.
Istnieje pewna fundamentalna prawda, na którą
ludzie często się denerwują lub są nią sfrustrowani,
lecz nie pozostaje nic innego jak tylko ją
zaakceptowad. Mianowicie: świadomośd SuwerenoIntegralności nie jest dostępna dla pięciu zmysłów.
Dostęp do niej możliwy jest jedynie poprzez pewną
funkcję wyobraźni, a funkcji tej nie posiada mózg, ani
szyszynka, ani ciało, ani ego, ani nawet serce.
___________________________

3

Mowa tu o miłości zdefiniowanej jako nakładanie się Suwerena,
Integralności, oraz Suwereno-Integralności. Miłośd taka ma postad
siły scalającej, która w pełni docenia wolną wolę. Bardziej
szczegółowo jest ona omówiona w Rozdziale 2.
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Funkcja ta to odbiornik sensoryczny wyższego
umysłu. Mówiąc "wyższy umysł" mam na myśli tę
częśd
umysłu,
która
zainteresowana
jest
przedefiniowaniem rzeczywistości i ekspansją
w kierunku Integralności.
Nie interesują go ludzkie osiągnięcia, zjawiska
metapsychiczne lub duchowe. Wyższy umysł Szlachetny Umysł - wyobraża sobie SuwerenoIntegralnośd (uzyskuje do niej dostęp za pomocą
wyobraźni) i zaprasza jej świadomośd do pojawienia
się w obrębie ludzkiej domeny z konkretną intencją:
ekspansji do stanu Integralności.
Jak wspomniałem wcześniej w tym wprowadzeniu,
świadomośd to najważniejszy ze wszystkich
tematów, a jednocześnie jest on tematem najmniej
zrozumianym, w następstwie czego, kontinuum to
powoduje najszerszą dychotomię ludzkiej wiedzy,
zarówno w sensie indywidualnym, jak i zbiorowym.
To właśnie dlatego ten temat jest tak ważny do
zrozumienia, ponieważ - byd może bardziej niż
jakikolwiek inny czynnik - może wytworzyd on
zachowanie, które jest nastawione na integralnośd,
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z jednoczesnym wyrażaniem ogromnego szacunku
wobec unikalności Suwerena.
Twoja tożsamośd może się zmieniad, a biorąc pod
uwagę tę naturalną ludzką zdolnośd do
eksplorowania tożsamości, musimy zachowad
bystrośd, innymi słowy utrzymywad w sobie
perspektywę pogłębiania zrozumienia swojego
Suwerena, z jednoczesnym poszerzaniem swojego
zasięgu w kierunku Integralności.
Musimy
byd
świadomi
naszych
punktów
rezonansowych ze sztuką, kulturą, świadomością,
normami społecznymi, edukacją i współdzieloną
rzeczywistością bycia człowiekiem w tym czasie
i miejscu.
Jest takie powiedzenie: "Powiedz po prostu jaka jest
prawda." Jednak w przypadku metafizyki
i świadomości istnieje tylko teoria - czyli prawdy
względne. Względne prawdy są tak naprawdę tylko
opiniami - różnymi opiniami, czasami zupełnie
przeciwstawnymi opiniami.
W związku z czym, nie ma możliwości przekazania
ostatecznej Prawdy odnośnie naszej egzystencji, albo
tego w jakim celu w ogóle istniejemy, czym
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naprawdę jesteśmy i jak powstaliśmy. Nie ma
takiego zestawu słów (w żadnym języku), które
mogłyby adekwatnie opisad lub wyjaśnid zawiłą
i fraktalną naturę świadomości, która przemieszcza
się pomiędzy wymiarami, wieloma życiami, oraz
nieskooczenie różnymi doświadczeniami.
Gdyby można było to wyjaśnid, to książka ta byłaby
właśnie o tym. Najlepszym rozwiązaniem jakie nam
pozostaje, to badanie map świadomości oraz bycie
czujnym na nasze osobiste punkty rezonansowe.
Zadawanie sobie pytania: czy mamy uczucie
ekspansji czy wręcz przeciwnie, zawężania? Punkty
rezonansowe, o których mówię są bardziej
odczuciem, niż intelektualnie uzasadnionym
doświadczeniem.
Materiały w tej książce mogą wydawad się nieco
"chłodne" w dotyku. Wynika to z tego, że bardziej
koncentrują się one na umyśle świadomości, aniżeli
na sercu świadomości. Są bardziej skierowane do
wyższego umysłu świadomości, który jest szczególnie
otwarty na koncepcje nieograniczone, odcumowane,
dynamiczne, ewoluujące, tajemnicze, samodzielne,
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lecz jednocześnie rozsądne. Byd może nawet
logiczne.
Przyjrzyjmy się teraz, jak popularnie definiuje się
świadomośd.
Słownik Merriam-Webster (pełna definicja)
Świadomośd:
1:
a) cecha lub stan bycia świadomym, szczególnie czegoś w
sobie
b) stan lub fakt bycia świadomym zewnętrznego
przedmiotu, stanu, lub faktu
c) zdawanie sobie sprawy, zwłaszcza w kontekście jakiejś
sprawy społecznej lub politycznej
2: stan istnienia charakteryzujący
emocjami, wolą, i myślą

się

odczuwaniem,

3: suma świadomych stanów jednostki
4: normalny stan świadomego życia (np. odzyskałem
świadomośd)
5: górny poziom życia psychicznego, którego człowiek jest
świadomy, w przeciwieostwie do procesów nieświadomych
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Trzecia definicja świadomości jest dla nas najbardziej
istotna. Jednakże, jak zobaczysz, w dalszej części
przedefiniuję znaczenie słowa "suma".
Świadomośd jest nieskooczenie wielkim płótnem, tak
ogromnym, że pojedyncza książka taka jak
Suwereno-Integralnośd może zobrazowad jedynie
jeden piksel na tym płótnie. Musiałem starannie
wybrad, który z pikseli zobrazowad.
Świadomośd
Suwereno-Integralności
w sobie wszystko.

zawiera

Bez względu na to czy jesteś ateistą czy pilnym
uczonym w tematyce religijnej, to z każdej z tych
pozycji możesz dostrzegad, że opisywane przeze
mnie mapy świadomości w jakimś stopniu
"podchodzą" pod twoje obecne przekonania na
temat świadomości lub duszy ludzkiej.
Jak wspomniałem wcześniej, książka ta nie ma na
celu zastąpienia czegokolwiek. Po przeczytaniu jej
możesz nadal byd ateistą lub pilnym uczonym
w tematyce religijnej, nie ma potrzeby zmieniania
swojego otoczenia społecznego, pracy, lub związku.
Książka ta nie dotyczy żadnej z tych spraw.
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Suwereno-Integralnośd jest podobna do Istoty
Wyobrażeniowej4. Nie jest ona istotą ludzką. Nie jest
ona nawet istotą oświeconą.
Jest ona natomiast istotą nieskooczoności, która jest
międzywymiarowa
i
funkcjonuje
zarówno
w królestwach dwoistości jak i niedwoistości.
Jakkolwiek niemożliwie może to zabrzmied, to taką
właśnie istotę możemy sobie wyobrazid jako nas
samych.
Filozofię wywodzącą się od Suwereno-Integralności
można najlepiej opisad jako: ekspansja.
Wszystko co jest oklepane, zastygłe, przypięte na
swoje miejsce niczym okaz w muzeum, wszystko co
da się opisad jednego dnia w taki sposób, że
kolejnego dnia definicja tego nie zmienia się - nie
pochodzi od Suwereno-Integralności.
Świadomośd jest jak pogoda: zawsze się zmienia.
Wszystko to, co opisuje jak będzie wyglądad meta,
punkt docelowy, kulminacja działao, lub co nastanie
___________________________

4

Bardziej szczegółowy opis tego znajduje się w paragrafie 139
(Glosariusz).
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gdy osiągniemy cel - nie pochodzi od SuwerenoIntegralności. Ona tych rzeczy nie ma, zamiast tego
nieskooczenie rozwija się.
Tak więc, jeśli mamy do czynienia z tego rodzaju
Istotą Wyobrażeniową jak Suwereno-Integralnośd, to
w jaki sposób żyje i oddycha ona w naszym świecie we wspólnej rzeczywistości ludzi, w której wszyscy
żyjemy?
Jeśli świat nauki nigdy nie będzie w stanie jej w pełni
uchwycid, a teksty religijne i duchowe są zbyt
ogólnikowe, to w jaki sposób mamy mied szansę
kiedykolwiek wprowadzid tą istotę do naszej ludzkiej
sfery, w znaczący sposób?
O tym właśnie jest ta książka. Wierzę, że zadaniem
artystów jest wprowadzenie świadomości SuwerenoIntegralności
w obszar ludzkiej kultury, tak aby jej ślad, jej energie,
i jej sposób postrzegania mogły byd głębiej
odczuwane jako inspirujący czynnik w życiu każdego
z nas.
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Znajdujące się powyżej "Wprowadzenie autora" zostało
opublikowane przedpremierowo - 15 stycznia 2022 - jako
rodzaj "zwiastuna" powstającej książki.
Premiera całości książki planowana jest na okolice lutegomarca 2022. Będzie ona dostępna bezpłatnie w formacie
elektronicznym, do lektury online oraz do pobrania, na stronie
wingmakers.com oraz wingmakers.pl (Elorin)
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