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Dokonania i plany naszej niezwykłej Polonii (2015/2016)
Jak co roku od wielu już lat, w noworocznej “Gazecie” prezentujemy osiągnięcia i plany twórców
w naszej polskiej społeczności w Kanadzie. Każdy z nich został poproszony o odpowiedź na
dwa pytania:

1.

Co najważniejszego wydarzyło się w Pana/Pani życiu w kończącym się roku?

2.

Jakie ma Pan/Pani plany na nadchodzący rok?

Odpowiada: Johanna Kern

Wyjątkowo obfity w wydarzenia był ten odchodzący 2015 rok: powstały dwie moje oficjalne strony –

www.johannakern.pl i www.johannakern.com, gdzie moi czytelnicy odwiedzają mój blog i słuchają
nowych nagrań w j. polskim lub angielskim.

Przełożone na polski moje książki “365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia” i “Mistrz i Zielonooka Nadzieja”
zdobyły sobie w Polsce spore już grono czytelników po wywiadzie ze mną opublikowanym w

październikowym numerze “Zwierciadła”. Również Amazon rozprowadził je w obu językach po calutkim
świecie, co zaowocowało całą masą kontaktów ze wspaniałymi ludźmi.

Moje dwie oficjalne strony to wielkie ale z serca płynące zobowiązanie do moich czytelników, gdyż
publikuję tam w każdym tygodniu nowe artykuły – i choć jest to podwójna praca, przynosi mi ogromną
radość.

Również nasza non-profit organizacja H.O.P.E. Assn. (Humans of Planet Earth Assn.) rozpoczęła w tym
roku przygotowania do warsztatów w Polsce, gdyż mamy teraz w kraju naszą reprezentantkę, tłumacza
przysięgłego, blogerkę i wykładowcę na Uniwersytecie Warszawskim, Annę Młodawską. Jednym słowem
rzuciłam się w 2015 roku w wir spraw związanych z moją działalnością na rzecz rozwoju i podniesienia
świadomości ludzi pragnących odmienić swe życie na lepsze, spełnione, świadome i szczęśliwe.

W grudniu, tuż przed świętami wydaliśmy w Ameryce i w Polsce moje dwie nowe płyty CD – w obu
językach (zatem razem 4) – pomagające przeprogramować podświadomość na życie, jakiego się chce
oraz zdrowe, młodzieńcze piękne ciało – oparte na najnowszych osiągnięciach nauki wpływania na życie,
geny i organizm za pomocą podświadomości, przy użyciu głębokiej relaksacji, częstotliwości Theta i
Alpha oraz technik starożytnych mistrzów – jest to specjalnie przeze mnie opracowany program. I –
znowu Amazon rozprowadził je już po całym świecie (w j. angielskim i polskim) – a w Polsce także
dostępne są na mojej oficjalnej stronie. Było to spore wyzwanie – ale poszło wspaniale!

Powstał także scenariusz do kolejnego filmu, ale to jeszcze tajemnica.

A prywatnie: obchodziliśmy z mężem Patrickiem Kernem już trzecią rocznicę ślubu. Miłość i szczęście
kwitną – a moje małżeństwo z cudownym, mądrym i dużo młodszym ode mnie mężczyzną staje się już
legendą i wzorem wśród naszych przyjaciół i znajomych. Jaka tego tajemnica? No właśnie – podzielę się
nią z moimi czytelnikami w 2016 roku.

Rok 2016 zacznie się z wielkim impetem! Już w styczniu rozpoczyna się cykl cotygodniowych godzinnych
audycji radiowych na żywo – na antenie brytyjskiego radia. Będą to dwie audycje – w każdy piątek w j.
polskim, a w niedzielę – w j. angielskim: “Życie, jakiego chcesz, jest Twoje” i “The Life You Want is
Yours”. Można ich będzie słuchać na całym świecie poprzez internet. Audycje mają na celu pomóc
słuchaczom w zbudowaniu sobie lepszego życia. Będę w nich poruszać tematy dotyczące naszej
świadomości, zdrowia, sukcesu, kariery, związków, problemów emocjonalnych, życia i śmierci –
dostarczając słuchaczom najświeższych wiadomości z dziedziny nauki, psychologii, filozofii oraz
analizując nasze doświadczenia związane z codziennością i rzeczywistością, w jakiej żyjemy. Słuchacze

będą mogli zadawać mi pytania, dzielić się własnymi doświadczeniami oraz odnajdywać dla siebie
najlepsze rozwiązania.

Zaczęłam także pracę nad kolejną ksiażką, o tym jak zbudować idealny związek: “Love Book for Him &
for Her”, którą piszę po angielsku, ale będzie szybko także przetłumaczona na j. polski – “Księga Miłości
dla Niego i dla Niej”. Kolejne wielkie zadanie – ale także ogromna przy tym pasja i radość, że można tym
się podzielić. Łączy się z tym zadaniem mnóstwo badań i porównywań różnych teorii naukowych z
dziedzin biologii, neurologii, psychologii, a także filozofii i literatury – oraz sondaż przeprowadzony już
pośród rzeszy moich angielsko i polsko-języcznych czytelników, a także obserwacje wynikłe z własnych
doświadczeń. Książka w formie przystępnej dla każdego – zarówno płci męskiej jak i żeńskiej,
dostarczająca nie tylko zestawu narzędzi pomagających zbudować idealny związek – ale także i
przyjemnej rozrywki.

Będzie też w tym roku więcej płyt CD na przeprogramowanie podświadomości. Również ruszy szybciej
praca nad planowaniem nowego filmu, który tym razem ma być produkcją amerykańsko-kanadyjską.

Wielką pomocą we wszystkich moich zamierzeniach jest mój mąż Patrick Kern oraz wspomniana już
poprzednio współpracująca ze mną w Polsce Ania Młodawska.

Dziękując Małgorzacie Bonikowskiej oraz “Gazecie” za cudowną pracę dla Polonii w Ameryce Północnej
– pragnę złożyć Wam jak i wszystkim Waszym Czytelnikom Najlepsze Życzenia Świąteczne i
Noworoczne! Niech się wszystkim Państwu wspaniale darzy, zdrowie kwitnie, miłość otacza Was na
każdym kroku a marzenia niech się szybko pospełniają.
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