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Jesteśmy Władcami Czasu, odpowiedzialnymi za ten
literacki projekt, mający pomóc wam w zrozumieniu
dynamiki wszechświata oraz jego różnorodnych
egzystencjalnych tajemnic. Wiedząc dobrze, że lubicie
historie i przygody, użyliśmy formy opowiadania, by
pomogło wam połączyć się z wymiarami wszechświata,
których jeszcze nie znacie. Dzięki temu poczujecie się
częścią kosmicznego mechanizmu i zrozumiecie, że
ewolucja i istnienie oparte są na Świadomości, Mądrości
i Miłości.
Władcy Czasu
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Przedmowa tłumacza
„Rozmowy z Czasem” to opowieść o niezwykłej podróży
w poszukiwaniu zapomnianej wiedzy o tym, kim jesteśmy i jaki jest
prawdziwy, duchowy cel naszego życia. Bohater, w towarzystwie
swego przewodnika - Czasu - w różnych światach poszukuje
odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, zadawane sobie przez ludzi.
Rozmawiają o życiu, śmierci, Bogu, ewolucji i wszechświecie. Te,
czasem poważne, a czasem wesołe, rozmowy stopniowo pomagają
bohaterowi odzyskać zapomnianą wiedzę.
Jako tłumaczka wielu przesłań odebranych przez RamaathisMam'a muszę przyznać, że w porównaniu z innymi tekstami autora, ta
opowieść Mistrzów Czasu jest w swej formie bardzo lekka, jednak
duchowa wiedza wplata się w nią otwierając nasze serca i umysły na
przepływ życia i duchowej ewolucji. Polubiłam bohatera z jego
wszystkimi wątpliwościami, sceptycyzmem i zadziwieniem.
Doceniałam jego otwartość, szczerość i chęć zrozumienia. Razem
z nim podążałam do innych światów, by otworzyć się na różnorodność
form istnienia, koncepcji celu życia i poziomów świadomości. Dla
mnie była to wspaniała przygoda odnajdywania prawdy o życiu
i szczęściu.
Wierzę Czytelniku, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na zadawane
sobie nie raz pytania. Mam nadzieję, że ten tekst przypomni Ci
mądrość zdobywaną podczas trwania Twojej ewolucyjnej wędrówki.
Niech ta podróż będzie inspirująca, twórcza i poprowadzi Cię
w kierunku świadomej kreacji Twego Nowego Życia.

Anna Burakowska
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Przedmowa autora
Przesłanie książki ujęte zostało w formę fabularyzowaną. Jest
jednak ogromnie pouczające. Stanowi inicjację wprowadzającą
czytelnika w duchowe sprawy w zabawny i zrozumiały dla niego
sposób. Czytający jest jednocześnie bohaterem opowiadania, które
stopniowo rozgrywa się przed nim poprzez sytuacje i okoliczności
mające zawsze swe duchowe tło. Celem książki jest wprowadzenie
czytelnika w sprawy, które przez tysiąclecia dostępne były tylko
inicjowanym wszystkich kultur oraz duchowych nurtów naszej
planety. Ta ukryta dla większości ludzi wiedza stanowi podstawę życia
i ewolucji. Pozwala zrozumieć rzeczywistość wykraczającą daleko
poza społeczne i kulturowe otoczenie ludzkiej istoty.
Nie żyjemy w świecie rządzonym przez prawa mechanistycznego
wszechświata, w którym, zgodnie z nauką, przypadek rządzi naszym
życiem. Podlegamy przede wszystkim prawom ewolucji i znajdujemy
się w infrastrukturze duchowej. Nauczono nas wielu błędnych
koncepcji, które przyćmiły duchową wizję życia i oddaliły nas od
prawdy. Dlaczego? Ponieważ ignorancja jest pełnym mocy
narzędziem kontroli i wyzyskiwania ludzkich istot a ci, którzy dzierżą
władzę, doskonale zdają sobie z tego sprawę.
Nastał czas przebudzenia, a drzwi do boskiej wiedzy w pełni
otworzyły się dla ludzkości. To czasy głębokich transformacji,
podczas których ludzkość zmierzy się z rozwojowymi wyzwaniami
oraz odkryje swoją tożsamość i boskie pochodzenie. Nie znajdujemy
się na planecie, by zapewnić przetrwanie cywilizacji umierającej
z braku wartości moralnych i duchowych. Celem każdego członka
ludzkiej społeczności jest odkrycie tego kim jest, dlaczego znajduje
się na Ziemi oraz jaki jest cel życia i ewolucji. Bez tych podstaw
ludzkie życie zostaje zredukowane do poziomu walki o przetrwanie,
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a konflikty z tym związane stanowią dominujące tendencje na
globalnej scenie.
Dzięki tej książce czytelnik może zrozumieć, dlaczego pewne
rzeczy dzieją się w życiu oraz w jaki sposób są projektowane
i regulowane przez prawa ewolucji, w której przebudzenie boskiej
świadomości stanowi cel najważniejszy. Wszyscy czytelnicy stają się
bohaterami Podróży Życia, w której uosobienie Czasu projektuje
scenografię i ewolucyjne ramy, niezbędne dla zrozumienia
wspaniałości życia, opartego na paradygmatach duchowego
przebudzenia. Jesteśmy dziećmi ewolucji i boskiej świadomości, która
przywołuje nas do zrozumienia ogromnej odpowiedzialności za
wszelkie konflikty planetarne, społeczne i rozwojowe.
Poprzez taką narrację czytelnik osobiście wchodzi w interakcję
z różnymi dynamikami istnienia, które choć mają różne formaty, to
nie różnią się swą zasadniczą treścią. Ewoluujemy w czasie dającym
nam sposobność odkrywania rzeczywistości skrywającej się poza jego
zagięciami. To on rządzi życiem i rozwojem wszechświata.
Tak więc, drogi Czytelniku, masz sposobność zanurzenia się
w Odysei Życia w towarzystwie Czasu, który stworzy dla ciebie
najodpowiedniejszy scenariusz. Odkryje przed tobą to, czego twoje
zmysły, inteligencja i ludzki rozum nie mogą dostrzec. Jesteś
bohaterem swego życia; pamiętaj jednak, że to fikcja przedstawiona
w formie, którą postrzegasz jako rzeczywistą i fascynującą,
w konsekwencji jej naturalnego połączenia z życiem i ewolucją.

Ramaathis-Mam
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Dlaczego i po co żyjemy

W

łaśnie rozpocząłeś swoją wielką podróż w wieczności
czasu, poza przeszłością, teraźniejszością i przyszłością,
do których jesteś przyzwyczajony. Byłeś na wielu wycieczkach
w swoim życiu, poszukując nowych doznań, doświadczeń
i informacji, mających pomóc ci stać się szczęśliwym. Nawet jeśli
sobie tego nie uświadamiasz, zaangażowałeś się w przygodę, która od
początku czasu stanowi część ciebie, a której jesteś bohaterem.
Niniejsza historia stanowi jedno z wielu doświadczeń, jakie miałeś
w przeszłych życiach i będziesz mieć w następnych. To czym jesteś
i będziesz, doświadczane jako ty, ukaże kreowane przez ciebie
okoliczności. To ty wybierasz postaci, miejsca, czas i sceny, których
chcesz doświadczyć. To ty napiszesz scenariusz w oparciu o swoje
pragnienia, fantazje i aspiracje.
Historia życia, które wybrałeś, rozpoczęła się w momencie twoich
narodzin, w celu, który tylko ty znałeś. Ta historia rozwija się
w miarę, jak budzisz świadomość i poczucie istnienia. Znajdujesz się
w odpowiednim dla twej podróży w czasie otoczeniu geograficznym,
społecznym i kulturowym. Czas, jako część twej egzystencjalnej
przygody, pozwala ci używać go tak, jak tego pragniesz. Pamiętaj
jednak, że jest to wirtualne narzędzie. Można wykorzystywać je
w różnych celach, ale najlepiej dla odkrycia tego, kim jesteś
i dlaczego istniejesz. W podświadomości zgromadziłeś wiele historii
będących przejawieniem twoich marzeń. Wszystkie te marzenia są
częścią wirtualnego czasu, w którym funkcjonujesz gdy nie śpisz
i przechowywane są, by mogły być przetwarzane przez
podświadomość. Każdej nocy, podczas snu, podróżujesz poprzez czas
wirtualny tam, gdzie nie ma przeszłości, teraźniejszości ani
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przyszłości; istniejesz tylko ty i doświadczenia, które masz w snach.
Silne pragnienie, by podróżować i oglądać inne miejsca, ludzi
oraz sytuacje, znajduje się w tobie jako wrodzona tendencja.
Umożliwia ci odczuwanie i doświadczanie różnych okoliczności.
Czego chcesz w swych podróżach? Odkryć, że być może istnieje
możliwość życia w czasie ponad czasem i bycia już na zawsze
szczęśliwym. Chociaż jesteś indywidualną istotą, nie znajdujesz się
tutaj sam, w przeciwnym razie żyłbyś w izolacji, co mogłoby być
użyteczne dla procesu introspekcji, ale tylko na chwilę. Żyjesz
z innymi ludźmi i zazwyczaj wręcz poszukujesz kontaktów z osobami
podobnie jak ty myślącymi. To wskazuje, że jesteś istotą społeczną,
i mimo że twoje cele mogą różnić się od celów innych, są częścią
mechanizmu, który pomaga ci je zrealizować. Podróżowanie stanowi
fascynujące doświadczenie ułatwiające ci dostrojenie się do tych
aspektów życia, które pomagają ci odkrywać i doświadczać swych
pragnień i ambicji. Wszystko, co się dzieje, dzieje się w czasie. Gdy
o tym zapominasz, dostajesz się do wirtualnego labiryntu stopniowo
prowadzącego cię nieznanymi ścieżkami. Dlaczego i po co żyjesz?
Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś? Jaki jest cel życia i co
zamierzasz z nim zrobić? Czy istnieje życie po śmierci? Jeśli
rzeczywiście jesteś podróżnikiem w czasie, znaczy to, że zawsze
istniejesz, mimo że okoliczności i fizyczne ciała mogą być różne. Gdy
udajesz się w podróż, czyż nie zabierasz ze sobą różnych ubrań na
zmianę, w zależności od klimatu i okoliczności? To samo ma miejsce,
gdy podróżujesz w wieczności czasu opuszczając jedno fizyczne ciało
i rodząc się w kolejnym. Okoliczności, scena i postaci są odmienne,
ale ty ciągle jesteś tą samą istotą i podróżnikiem w wirtualnym czasie.
Pojawiasz się i znikasz na różnych scenach i w różnych czasach, by
pewnego dnia odkryć, że jesteś nieśmiertelny.
Pamiętaj, że formy stanowiące część planu dają ci możliwość
badania wielu możliwości czasu wykraczającego poza ziemskie życia.
Teraz nie możesz się już wycofać. Coś wewnątrz ciebie pobudza cię
do kontynuowania tej zagadkowej podróży w nieznane, które
wywołuje tyle lęku i udręczenia. Czy rzeczywiście tego chcesz? Ty
14

sam jesteś przygodą na scenie życia, a czas jest reżyserem znającym
cel i zakończenie. Otwórz się na nieskończone możliwości życia,
które pomogą ci odkryć nieskończoność wszechświata i to, że jesteś
jego częścią. Mimo że teraz żyjesz na Ziemi, jesteś kosmicznym
wędrowcem podróżującym w czasie bez czasu i poszukującym źródła
swego istnienia. Ta podróż trwa już bardzo długo, dlatego możesz
odczuwać zmęczenie. Teraz wreszcie masz możliwość odkrycia
dlaczego podróżujesz w czasie bez czasu. Czy jesteś na to gotowy?
W głębi siebie znasz już odpowiedź, która pozwoliłaby ci
doświadczyć najbardziej fascynującej podróży, jaką kiedykolwiek
odbyłeś...
Odpręż się i oddychaj głęboko płynąc w strumieniu biało-srebrnej
energii, która wnika w ciebie, odświeża cię i koi. Nie potrzebujesz
żadnego bagażu, bądź tylko gotowy na to, że wydarzy się coś
specjalnego; coś, co przełamie rutynę twego życia. Nawet jeśli
pozostajesz świadom wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie,
podróżujesz w spirali wirtualnego czasu. To, co czytasz, znajduje się
poza czasem, który znasz i nie ma nic wspólnego z życiem, które
obecnie wiedziesz i ludźmi, których spotykasz. Od tego momentu nie
jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. Twoja tożsamość jest już inna, tak
jakby nagle pojawił się ktoś inny, ktoś kogo nie znasz...
Jest po północy, blask księżyca rozprasza ciemność. Łagodny
wiatr porusza gałęziami drzew. Echo ciszy wypełnia góry i dolinę,
a czas anonimowo projektuje nową sekwencję istnienia w twoim
życiu. Nawet jeśli przywykłeś do codziennej rutyny i nie ma
perspektyw na zmianę w twoim stylu życia, skrywasz w sobie
nadzieję, że może wydarzyć się coś nadzwyczajnego. Ileż to razy
myślałeś o możliwości doświadczenia żyć innych ludzi; żyć, które
postrzegasz jako znacznie bardziej ciekawe. Czasem zastanawiasz się,
czy gdyby rzeczywiście było to możliwe, odczuwałbyś również ich
lęki, cierpienia i frustracje? Czy chciałbyś żyć w innej epoce? Co byś
wówczas robił i jaki byś był? Nawet jeśli wydaje się to absurdalnie, to
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jest możliwe, ponieważ jest to tylko kwestia zmiany świadomości
i percepcji życia; czas zrobi resztę. Teraz jest on po twojej stronie,
tylko zapragnij i popłyń z prądem magii życia. Czy chciałbyś
osobiście z nim porozmawiać i wyjaśnić swoje potrzeby odnośnie
zmian oraz podróży w czasie? Nie zastanawiaj się, po prostu powiedz
„tak” i zobacz co się zadzieje... Nie obawiaj się, pozwól sobie
popłynąć, otwórz się na magię życia.
Księżyc za oknem wciąż świeci, oświetlając twój pokój zanurzony
w ciemności. Słabe światło świecy stopniowo się rozprasza.
Niezliczone myśli szybko przebiegają w twoim umyśle, a ty
fantazjujesz na temat możliwości zmiany swego życia. To specjalna
noc, poczuj w sobie uczucie radości rozpuszczające twoje problemy
i konflikty. Mógłbyś zapomnieć o wszystkim i zacząć nowe życie
z nową tożsamością i nowymi doświadczeniami? Wiele razy o tym
myślałeś, ale twoja racjonalna część przeszkadzała, określając to jako
utopię. Dziś jest jednak inaczej, ponieważ wiesz, że pragnienie
połączone jest z wyobraźnią, która ma moc kreowania tego, czego
potrzebujesz doświadczyć. Czy spostrzegłeś, że nie znajdujesz się już
w swoim domu? Dlaczego jest ciemno? Podróżujesz w czasie bez
czasu i wszystko staje się możliwe w tym wymiarze istnienia.
Gdy twój umysł wiruje w spirali wyobraźni, promień srebrnobiałego światła wnika przez okno do pokoju. Leżysz na łóżku, ale
jesteś tylko szumem wiatru słyszalnym na zewnątrz. W tym momencie
twoje życie wchodzi w inny wymiar, zapominasz kim jesteś i co
robisz. Odczuwasz lekki niepokój, który utrudnia ci uznanie
możliwości tego, że wszystko się zmieniło i otwierają się przed tobą
drzwi do nowego życia. Czy jest coś, co pragnąłbyś komuś
wynagrodzić lub może zatrzymać z życia, które wiodłeś poprzednio?
Czy chciałbyś mieć możliwość zmiany swojej osobowości, czy może
wolałbyś być tą samą osobą? W czasie tych rozważań pozwól, by
tajemnica podróży w czasie zamanifestowała się niespodziewanie
w twoim życiu. Na zewnątrz domu panuje cisza, jednak głos sowy na
chwilę przywołuje twoją uwagę. Jest jak zapowiedź tego, że za chwilę
wydarzy się coś nadzwyczajnego, coś co odmieni kurs twojego
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istnienia. Jesteś w jakiś sposób prowadzony przez nieznaną ci siłę
poza łóżko i z lekką obawą zbliżasz się do okna, by spojrzeć na
zewnętrzną rzeczywistość skąpaną w srebrzystej poświacie księżyca.
Twoje życie było do tej pory dość przeciętne biorąc pod uwagę, że
większość czasu poświęcałeś pracy, a potem odpoczynkowi dla
regeneracji sił. Jednak teraz twoje ambicje i cele znikają; stają się dla
ciebie nieistotne. Stres związany z pracą, niepokoje społeczne i lęki
nadwyrężyły twoje zdrowie, a niespełnione pragnienia i plany
przyniosły wiele frustracji.
Wszystkie te refleksje pojawiają się w twoim umyśle, podczas
gdy ty patrzysz na horyzont okryty płaszczem nocy, ozdobionej
srebrnym światłem gwiazd. Jesteś wyczerpany i zmęczony, bo twoje
życie nie było takie, jak byś tego chciał i nie przejawia się zgodnie
z twoimi oczekiwaniami. Jednak nie jesteś świadom, że są to wrota do
innego życia. Wzbraniasz się przed uznaniem, że wszystko jest tylko
projekcją twojej podświadomości, w której pozostają zgromadzone
wszystkie twoje pragnienia i doświadczenia.
Patrzysz przez okno na niebo usiane miriadami skrzących się
gwiazd, które sprawiają wrażenie mówiących do ciebie. Niezbyt
często używasz swej wyobraźni, ponieważ uznajesz to za zbyt
infantylne, postrzegasz jako stratę czasu. Zapomniałeś jednak, że
wyobraźnia, czy inaczej mówiąc kreatywność, stanowi nieodłączny,
wewnętrzny aspekt człowieka, który może być rozwijany. Czy
kiedykolwiek myślałeś, że gwiazdy, które obserwujesz, mogą być
pełne życia? Czasem, gdy jesteś zniechęcony i zestresowany, patrzysz
na nie nocą, jednak życie w tych światach, wydaje ci się mało
prawdopodobne i odległe. Teraz, po zbadaniu nieba, skupiasz swą
uwagę na grupie drzew znajdujących się w pobliżu twego domu.
W świetle księżyca widzisz ich cienie na ziemi. Do twego umysłu
powraca idea zmiany. Czujesz dreszcz na myśl o tym, że mogłaby
naprawdę nastąpić. Gdy próbujesz się uspokoić, odczuwasz jednak
mentalny niepokój na myśl o tym, że twoje życie mogłoby zmienić się
radykalnie. Jakaś część ciebie chce tego, jednak skrywa się w cieniu
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twego racjonalnego i konserwatywnego oblicza, wstrzymującego
przepływ fantazji i magii.
Na zewnątrz panuje spokój, ty jednak czujesz się wyczerpany, bo
w twojej głowie pojawiają się powracające ciągle myśli. Zazwyczaj
w takich przypadkach idziesz na spacer albo odpoczywasz oddychając
jednocześnie i wizualizując biel przepełniającą i kojącą całe twoje
ciało. Zastanawiasz się czy łatwo byłoby oddzielić się od wszystkiego,
zacząć nowe życie i mieć kompletnie odmienne, wzbogacające
doświadczenia, wykraczające poza codzienną rutynę. Czy
rzeczywiście istnieje taka możliwość, czy jest to tylko czysta fantazja?
Jesteś przecież dorosły i nie możesz uznać, że czyjeś życie może nagle
zmienić się całkowicie. Przecież jednak byli tacy, którzy wiedli
przeciętny i pełen rutyny żywot, a pewnego dnia całkowicie się
wszystko odmieniło. Dlaczego to samo nie mogłoby przydarzyć się
tobie?
Zegar w twoim pokoju wybija właśnie godzinę pierwszą w nocy,
a ty słyszysz charakterystyczny odgłos wahadła. Przez kilka chwil
obserwujesz jego ruch całkowicie przykuwający twoją uwagę.
Czujesz się jakbyś był hipnotyzowany, wchodząc jednocześnie
w głęboki stan ciszy i pokoju. Tykający zegar rozmywa się,
rozpływają się rzymskie cyfry, znikając w końcu całkowicie.
Pozostaje tylko biała kula. Nie wiesz, co się będzie działo, ale pozwól
sobie zatopić się w tym dziwnym uczuciu, w którym jesteś zanurzony.
Umysł próbuje ingerować i przerwać magiczny stan, w którym się
znajdujesz, ale pozostajesz wyciszony. To niezwykłe doświadczenie,
takiego jeszcze nie miałeś. Zgadzasz się na nie całkowicie, nie
stawiając już żadnego oporu. Zastanawiasz się, co się dzieje. Przecież
twój sceptycyzm nie uznaje tego rodzaju nietypowych sytuacji.
Chwilami pojawia się lęk i chcesz wyjść z mistycznego stanu, ale
powstrzymuje cię jakaś nieznana siła. Całkowicie tracisz poczucie
czasu i nie wiesz nawet, gdzie się znajdujesz. Twój pokój znika.
Wokół ciebie jest tylko eteryczna, złota przestrzeń. Jesteś
zdezorientowany. Myślisz, że to z pewnością sen. W złotej przestrzeni
nie ma ani podłogi ani sufitu, które by ją ograniczały. Jesteś
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zakłopotany, nie wiesz co robić ani co myśleć. Odpręż się i obserwuj
uważnie, czy dostrzeżesz coś więcej niż tylko złote światło... co teraz
widzisz? W przestrzeni bez granic, w której się znajdujesz, unoszą się
srebrne kule...
Nagle scena znika, zaczynasz znów postrzegać zegar i pokój.
Masz świadomość, że to, co się wydarzyło nie było normalne, bo
zegar znów wybija pierwszą w nocy. Zastanawiasz się nad tym, co się
stało. Czy to, co się wydarzyło, było realne? Może to tylko jakieś
mentalne zaburzenie? Jak długo trwało? Czy to możliwe, że zegar
pokazuje cały czas tę samą godzinę? Jednakże pamiętasz wyraźnie, co
się wydarzyło. Czyż nie jest to dziwne? Myślisz jednak, że
z pewnością zmęczenie spowodowało tę mentalną wizję.
Gdy masz zamiar już pójść spać, zaczynasz odczuwać czyjąś
obecność. W pokoju panuje ciemność, jednak możesz dostrzec
wszystko, co się w nim znajduje. Użyj swej intuicji, by poszukać
czegoś lub kogoś. Nie bój się, że być może twoja płodna wyobraźnia
wprawi cię w zakłopotanie. Wiesz, że to rejony, do których ludzie
zazwyczaj się nie udają, ale nigdy nic nie wiadomo... Przez chwilę
myślisz, że to jakieś psychiczne zaburzenie, dlatego jesteś spięty
i zmieszany. To nie jest normalne. Sytuacja nie ma dla ciebie sensu.
Coś w głębi ciebie mówi, byś się odprężył i otworzył na
doświadczenie ponadczasowego czasu. Twoja racjonalna część donosi
ci, że majaczysz i najlepiej by było, gdybyś poszedł spać i zapomniał.
Czy naprawdę tak myślisz? Dlaczego chcesz zracjonalizować
i zrozumieć wszystko? Czy jest to możliwe? Dlaczego nie możesz
wreszcie zasnąć i odpocząć? To dobry sposób, by położyć kres tej
dziwnej, graniczącej z fikcją, a może rzeczywistej, sytuacji... Ile razy
myślałeś, że właśnie przydarza ci się coś niezwykłego i zmienia twoje
życie? A może mógłby to być początek nadzwyczajnej podróży,
wykraczającej zarówno poza fikcję, jak i rzeczywistość?
Postanawiasz się położyć, a refleksje rezonujące w twojej głowie
pomału zanikają. Świeca wciąż delikatnie oświetla pokój, zegar cały
czas pokazuje godzinę pierwszą w nocy, ale nadal działa. Ponownie
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zaskoczony? Czasem takie rzeczy zdarzają się, gdy ktoś pragnie
całkowicie odmienić swoje życie. Jak długo podsycałeś to pragnienie?
Myśl i wyobraźnia to potężne moce, działające nawet wtedy, gdy nie
jesteś tego świadom. Przed zaśnięciem gasisz świecę, pozwalając
światłu księżyca zalać pokój. Czujesz się szczęśliwy, patrząc na ten
nocny pokaz, wyświetlany przez księżyc i gwiezdne zgromadzenie.
Gdy już prawie usypiasz, słyszysz czyjś głos, mówiący do ciebie
tajemniczo, ale przyjacielsko. Oczywiście włączasz zaniepokojenie,
by zobaczyć skąd też dochodzi ten dziwny głos. Pomimo ciemności
dostrzegasz zarys pokoju, dzięki światłu księżyca wnikającemu do
jego wnętrza. Wraz z rożnymi myślami pojawiającymi się
w zawrotnym tempie w twoim umyśle, powraca również strach.
Czekasz, badając pokój i poszukując źródła dziwnego głosu. Po kilku
chwilach zapalasz świecę stojącą na nocnym stoliku, by lepiej
obejrzeć pokój. Gdy masz już zamiar ją zgasić, dziwny głos znów
zwraca się do ciebie:
- Nie jest konieczne, by w tej chwili zapalać światło, podoba mi
się napięcie i mrok w pokoju.
Przerażony milczysz przez chwilę myśląc, że śnisz albo
rzeczywiście ktoś obcy, w nieznanych ci zamiarach, znalazł się
w twoim pokoju. Nie wiesz jak zareagować, ale instynkt przetrwania
podpowiada ci, że musisz być niezwykle ostrożny, by nie wywołać
w nieznajomym napięcia i agresji. Po zapanowaniu nad swoimi
myślami i osiągnięciu pewnego spokoju pytasz:
- Kim jesteś i jaki jest cel twojej niespodziewanej wizyty?
- Wiedziałem, że nie śpisz, dlatego przyszedłem z tobą
porozmawiać.
- W jaki sposób udało ci się dostać do mojego domu i o czym
chcesz rozmawiać?
- Właściwie nie wszedłem do twojego domu, tylko przekroczyłem
próg czasoprzestrzeni, w której mieszkasz. Cel mojej wizyty sam się
wkrótce odkryje. Nie chcę przeszkadzać ci w tej nocnej godzinie, ale
jest to najlepszy czas, by porozmawiać o metafizycznych tematach.
- O metafizycznych tematach? - pytasz z oburzeniem. - Nie
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interesują mnie takie kwestie i jeśli nie masz nic przeciwko temu,
chciałbym, abyś się jednak przedstawił.
- Nie ma potrzeby się złościć. Nie chcę cię skrzywdzić ani
przeszkadzać. Mimo że ty mnie nie znasz, ja znam ciebie, chociaż nie
jesteś sławny ani nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. I niech cię to
nie dziwi.
- Wszystko to wydaje mi się niespójne. Nie lubię niepewności
i dziwnych sytuacji.
- W porządku, musisz się uspokoić, byśmy mogli porozmawiać
o życiu, istnieniu i wszechświecie.
Przez chwilę myślisz, że intruz to szaleniec. Pewnie uciekł z zakładu
psychiatrycznego, może jest niebezpieczny. Oczywiście nie możesz
reagować agresywnie tylko spróbować wybadać, jakie też są jego
intencje. Pamiętając o tym zwracasz się do niego:
- Jestem zmęczony, prawie zasypiałem, gdy mnie obudziłeś.
Jednak mogę posłuchać, co masz mi do powiedzenia.
- Nie ma potrzeby stosowania żadnych strategii. Nie pojawiłem
się tutaj, by cię skrzywdzić ani też nie jestem uciekinierem ze szpitala
psychiatrycznego.
Jego słowa wstrząsają tobą. Skąd wiedział? Jak poznał twoje
myśli? To musi być ktoś bardzo inteligentny, może nawet
o zdolnościach paranormalnych. Jednak jesteś przecież sceptykiem
w tej kwestii. Oczywistym staje się, że najlepsze, co możesz zrobić, to
być szczerym i otworzyć się na dialog. Wtedy być może dowiesz się
kim jest intruz i jakie też są jego intencje. Z takim nastawieniem
zwracasz się do niego, mówiąc co czujesz:
- Musisz zrozumieć, że jestem przerażony. Nie jest to normalne,
że o tej porze ktoś zupełnie nieznajomy pojawia się w moim domu.
Mogę cię wysłuchać i porozmawiać. Proszę tylko byś dostrzegł, że
jestem przyjazny, zgoda?
- Teraz jesteś szczery i otwarty na dialog. By przełamać lody
pomiędzy nami, przedstawię się. Możesz nazywać mnie jak chcesz.
Różne cywilizacje i kultury nadawały mi odmienne imiona, ale
wszystkie one odnoszą się do tego samego. Możesz wybrać imię,
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które ci się najbardziej podoba, ponieważ w zasadzie nie mam
imienia. Każdy we wszechświecie mnie zna, a życie wszystkich
zależy ode mnie. Beze mnie nie byłoby życia i ewolucji. Jestem
narzędziem napędzającym wszechświat oraz wszystkie działania
i manifestacje energii. Jestem kosmiczną zagadką, którą wielcy
mędrcy wszystkich czasów próbowali rozwikłać bez powodzenia.
Jestem reprezentacją twórczej energii Boga kierującego
przeznaczeniem ewolucji i życia we wszechświecie. Poza tym nie
mam początku ani końca, ponieważ moja rola i istnienie są wieczne.
Jestem tym, co ludzie powszechnie znają jako „Czas”, kierujący
i napędzający wszystkie wasze działania. Pozostaję także świadkiem
waszych czynów i odpowiedzialnym za projektowanie okoliczności,
powalających wam doświadczać tych aspektów życia, których
pragniecie. Jestem tym, który aktywuje kreację, rozwój i rozpad
wszystkiego, co istnieje we wszechświecie i który zarządza
przydzielonym wam życiem. Narodziny i śmierć są procesami,
których doświadczacie pod moim wpływem, przed którym nikt ani nic
nie może uciec. Czymkolwiek jesteś, byłeś i będziesz pozostaje pod
jurysdykcją Czasu. Oto synteza tego kim jestem.
Jego słowa zastanawiają cię, a twój umysł blokuje się całkowicie.
Śnisz, czy może masz halucynacje? To nie jest możliwe, bo twoje
zdolności fizyczne i umysłowe pozostają w porządku. Czujesz dreszcz
przebiegający szybko twoje ciało i zaczynasz pocić się obficie. To
jakiś koszmar, z którego chciałbyś się obudzić. Czy będziesz chory?
Przez twój umysł przebiegają niespójne myśli, jednak próbujesz się
uspokoić i odzyskać równowagę umysłu. Najlepszym, co możesz
zrobić, to wolno i głęboko oddychać, by się uspokoić. Wiesz, że ta
technika działa w takich przypadkach. Po nieokreślonym czasie,
spokojniejszy już, kontynuujesz rozmowę:
- Mówisz, że jesteś czasem?
- Tak, nawet jeśli wydaje się to szalone i nie do pomyślenia.
- Czego chcesz?
- Wspomniałem na początku; porozmawiać z tobą o twoim życiu,
wszechświecie i ewolucji.
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- Dobrze, a nie możemy tego odłożyć do jutra? Jestem teraz
bardzo zmieszany i wyczerpany.
- Dla mnie nie ma czasu, jaki ty znasz, to znaczy przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości. Jest tylko teraz, dlaczego czekać do jutra,
jeśli nie ma żadnej gwarancji, że jutro będziesz żyć?
- Czy chcesz przez to powiedzieć, że umrę dziś w nocy?
- Nie, ale nikt nie może ci zagwarantować, że to się nie wydarzy. Przyszedłem ci zaoferować coś, czego wiele osób chciałoby
doświadczyć, ale jeśli nie jesteś zainteresowany, odejdę.
Jego przekonujące słowa zaciekawiają cię i nawet jeśli masz
wątpliwości i nie ufasz mu, przyjmujesz tę nadzwyczajną propozycję.
Nie masz nic do stracenia, może tylko sen. Nie będziesz porywczy
i przyjmiesz protekcjonalną, pełną otwartości, przyjazną postawę.
Wciąż nie wiesz, jak wiele może ta sytuacja zmienić w twoim życiu,
ale może jest to okazja, której nie można przegapić. Spokojniejszy
mówisz:
- Jestem gotów porozmawiać z tobą i usłyszeć, co masz mi do
powiedzenia.
- Jeśli ci to nie przeszkadza i chcesz stworzyć przyjazną, rodzinną
atmosferę myśl, że jestem twoim najlepszym przyjacielem Czasem.
Zadam ci kilka pytań i chciałbym, żebyś mi na nie odpowiedział.
- Nie ma sprawy.
- Czy chciałbyś odmienić swoje życie? Miałbyś ochotę być kimś
innym, w innych okolicznościach i z innym sposobem życia?
Zastanów się tak długo, jak długo potrzebujesz, ponieważ teraz
pozostajesz w obecności Czasu.
- Ostatnio wiele o tym myślę, ale nie wiem, jak to zrobić. Od
jakiegoś czasu chyba mam psychiczny i emocjonalny kryzys, który
pogrąża mnie w głębokiej pustce. Jestem sfrustrowany życiem które
wiodę i czasem marzę o tym, by być kimś innym, gdzieś indziej, robić
coś innego. Zdaje sobie sprawę, że to utopia, ale myślę, że mnie to
uspokaja i daje mi siłę do dalszego życia.
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- A gdyby byłoby to możliwe, uznałbyś wszystkie implikacje?
- Myślę, że tak, chociaż trochę się obawiam.
- Czy chcesz umrzeć i urodzić się na nowo, czy wolisz mniej
bolesny sposób?
- Podoba mi się opcja bym nie musiał umierać i rodzić się
ponownie.
- Czy myślałeś kiedykolwiek o możliwości posiadania innych żyć
poza tym?
- Ta idea jest dla mnie nieco absurdalna, ale muszę przyznać, że
myślałem o tym
- Dlaczego sądzisz, że to zwariowane?
- Mam namacalne dowody. Nie spotkałem nikogo, kto powrócił
po śmierci i opowiadałby o swoich doświadczeniach. Myślę, że to
religijny dogmat, który powala ludziom dobrze się czuć, nie popaść
w depresję i nie mieć myśli samobójczych. Jestem dość sceptycznie
nastawiony do tej kwestii. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz.
- Oczywiście, nie osądzam cię z tego powodu. Czy kiedykolwiek
myślałeś o śmierci i uczuciu, jakie w tobie wywołuje?
- Tak, często myślę o śmierci i w zależności od mojego nastroju,
uczucia są różne. Czasem odczuwam ogromną panikę, myśląc że
przestanę istnieć na zawsze i nikt nie będzie o mnie pamiętał. Przeraża
mnie również to, że mogę doświadczać bólu w tym momencie.
- Czy wiesz, że są ludzie, którzy umarli na chwilę i ponownie
ożyli?
Czytałem coś na ten temat, nazywają to doświadczeniem śmierci
klinicznej.
- A gdybyś miał możliwość zmiany swego życia, to jakie
chciałbyś aby było, gdzie chciałbyś żyć? Obejmuje to również
możliwość życia w innych światach.
- To dla mnie w tym momencie złożone i trudne pytanie. Muszę
się głębiej zastanowić, jeśli nie masz nic przeciwko temu.
- Nie ma potrzeby się spieszyć. Jako, że to ja jestem czasem,
przyznaję ci przywilej używania mnie tak, jak chcesz. Możesz
zatrzymać czas całkowicie i nie będzie to miało wpływu na przebieg
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twojego obecnego życia. Kiedy znajdziesz odpowiedzi, powrócę do
ciebie. Jest późno i nie chcę już przeszkadzać. To była dla mnie
przyjemność. Wkrótce znów się spotkamy.
Po tych słowach cisza wypełnia pokój, a uczucie głębokiego
spokoju ogarnia cię zapraszając do snu. Kiedy się obudzisz, delikatne
wspomnienie tego doświadczenia pozostanie w twoim umyśle, ty
pomyślisz jednak, że był to tylko sen.
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