NIEKTÓRE OPINIE CZYTELNIKÓW
“Ja już raz przeczytałam... Rewelacja. Muszę się z nią przespać i trochę przetrawić i
przeczytam po raz drugi na spokojnie, powoli... Z taką lekturą mogę wyjechać na
bezludną wyspę i czytać ją, czytać wiele razy... To jest książka, którą chce się mieć stale
‘pod ręką’ i wracać do niej i po raz kolejny czytać z ołówkiem w ręku. Tyle w niej
mądrości... czyżbym ileś mojego życia czekała na coś takiego?”
-- Małgorzata Bednarek, Piekary Śląskie –
“Zbliżam się już do końca książki i... aż mi żal... Książka niesamowicie porusza zarówno
umysł jaki i serce. Już teraz wiem, że wrócę do niej chyba od razu, chociaż nigdy nie
lubiłam tak czytać książek... Wiem, że to będzie moja swego rodzaju ‘Biblia’. Chyba
zamówię sobie jeszcze jedną, bo ten egzemplarz pewnie zaczytam na śmierć... Lektura tej
książki uwrażliwia mnie jeszcze bardziej na drugiego człowieka i uświadamia, że każda
myśl, czyn, słowo ma wpływ nie tylko na mnie i moje najbliższe otoczenie, ale na cały
Wszechświat - Prawo Reakcji Łańcuchowej... Zrozumienie tego i innych praw, od Prawa
Przyczyny i Skutku począwszy do Prawa Nieskończoności, prowadzi do szczęśliwego
życia. Johanna Kern pisze: ‘Wystarczy ufać swojemu sercu i nie bać się pytać’. No
własnie, nie bać się pytać. Przecież mamy tę cudowną MOŻLIWOŚĆ, aby nasze
wątpliwości czy niezrozumienia pomogła nam zrozumieć i wyjaśnić sama Autorka.
Nie przesadzę chyba, jeśli powiem, że jesteśmy po prostu SZCZĘŚLIWCAMI, którzy
mogą czerpać wprost z samego źródła.”
-- Iwona Bukowska, Piła -„Właśnie przeczytałam! W chorobie i „na antybiotyku”, ale zatonęłam w niej, pochłonęła
mnie bez reszty. Zawarte w niej wyjaśnienia naukowo-filozoficzne, nasza droga do
zmian, jej etapy, usłane niejednokrotnie cierpieniem, rozstaniami i łzami, uświadamiają,
że życie mimo wszystko, jeśli zechcemy i dokonamy takiego wyboru, może być oparte
na Czystej Miłości i szczęściu.”
-- Małgorzata Tyczyńska, Bydgoszcz -„Otworzyłam dzisiaj przesyłkę z książką i zaczęłam czytać i to, co czytam robi tak
głębokie wrażenie na mnie, że ogromnie to przeżywam i czytając płaczę… Dziękuję za tę
piękną książkę.”
-- Agnieszka Ruzik, Sundsvall -„Z niecierpliwością czekałam na polskie tłumaczenie książki Johanny Kern ‘Mistrz i
Zielonooka Nadzieja'’. To książka, która zdecydowanie daje nam NADZIEJĘ i jest w
pewnym sensie drogowskazem. Czy nasze życie ogranicza się tylko do ‘tu i teraz’? Czy
razem ze śmiercią naszego ciała ktoś wyłączy światło? Czemu służy ta nasza ludzka
egzystencja? Już jako mała dziewczynka zadawałam sobie te pytania. Poszukiwałam
odpowiedzi poznając różne religie. Jednak nie znalazłam w nich satysfakcjonujących
odpowiedzi. Czemu akurat ta czy inna religia uzurpuje sobie prawo do ‘bycia tą jedyną
słuszną’? Zawsze gdzieś pod skórą czułam, że jest wiele dróg do Boga lub Światłości. W
trakcie czytania książki Johanny Kern czułam, że jakoś znam te nauki, że one są gdzieś
już we mnie. Głęboko ukryte, nieuporządkowane. Prawa opisane w tej lekturze...

przecież gdzieś głęboko w swym sercu, duszy je mam i często moje wybory, decyzje są
podejmowane jakby intuicyjnie zgodnie z tymi prawami. Myślę, że my z tą wiedzą
przychodzimy na świat, ale jest ona jakby zawoalowana. W pogoni za dobrami
materialnymi zapominamy o niej. Zatracamy się w iluzji.
Jest to książka, której nie da się przeczytać i odłożyć na półkę. Do jej lektury wraca się
często. Zmusza nas do myślenia, do dalszych poszukiwań i kolejnych odkryć. Za każdym
razem czytając odkrywamy ją na nowo.”
-- Beata Dziubińska-Gad, Włochy koło Nowej Słupi -„W życiu nie czytałam ‘takiej’ książki! Gorąco polecam!”
-- Anka Borczykowska, dziennikarz prasowy (Głos Wągrowiecki), Wągrowiec -„Ja - moja największa tajemnica, przyczyna sukcesów, działań, emocji, smutku i
szczęścia. Ja - wibrująca cząsteczka, która dzięki tej książce nabiera rozpędu i wkracza
na nieodkryte lądy, która uczy się świata i odkrywa nieodkryte. Bardzo dziękuję za tę
niezwykłą książkę, że mogę ją odkrywać i czerpać z niej siłę i inspirację.”
-- Agnieszka Kalinowska, Lublin -„Gorąco polecam tę książkę, bardzo mi pomogła w trudnych chwilach i często do niej
wracam.”
-- Renata Wojciechowska, Inowrocław -„Wspaniała książka, opisuje dwa światy, sferę fizyczną i sferę duchową bohaterki. Ja
porównuję je do dnia i nocy. Dzień to realia, to osobiste życie bohaterki – autorki z jej
codziennymi troskami i sukcesami, zmaganiem się z codziennym życiem. Noc to sen,
nieznany, tajemniczy świat starożytności, świątyń i kapłanów. Mnie pochłania ta
tajemnica. To się dzieje. To magia, która dotyka tylko nielicznych, to przeżycia nie z tego
świata. Mnie ona urzekła. Książka jest mądrością, tajemnicą świata, uczy, że mamy w
swoim ręku nasze życie, że od nas samych wszystko zależy. Dziękuję.”
-- Elżbieta Skwara, Warszawa -„Gdybym miała Ci powiedzieć jaka książka wywarła największy wpływ na moje życie to byłaby właśnie ta. Gdybym miała Ci wskazać książkę, która może zmienić świat - to
byłaby właśnie ta. Gdyby ktoś mnie zapytał: jaka jest najlepsza książka na świecie? –
odpowiedziałabym bez wahania: ‘Mistrz i Zielonooka Nadzieja’ Johanny Kern!”
-- Anna Młodawska, Warszawa -NIEKTÓRE OPINIE ANGIELSKICH CZYTELNIKÓW
„Znakomita lektura opisująca niezwykłe doświadczenia. Szalenie ciekawa i zaskakująca
historia. Czytając ją zupełnie zapomniałam o bożym świecie!”
-- Ann Mynard, pisarka -„Prawdziwe arcydzieło, w którym można się kompletnie zatracić. Bajecznie oryginalna!”
-- ML Smith, analityk finansowy --

„Ta lektura jest jak powrót do domu.”
-- Jan Schroeder, projektant -„Niesamowita, fascynująca książka o rozwoju człowieka, od której nie można się
oderwać. Na zawsze mnie zmieniła.”
-- A. Scott Boddie, pisarz -„Absolutnie wspaniała. Przypomina mi Castanedę. Pisana prosto z serca, daje
czytającemu ogromną radość i intryguje. Fascynująca.”
-- Kenneth Wayne, wydawca -„Słowo ‘znakomita’ nie jest w stanie oddać jej wartości. Genialna!”
-- Yasmin Esack, pisarka -„Zdecydowanie jedno z najbardziej oryginalnych dzieł jakie kiedykolwiek widziałem,
opartych na prawdziwym życiu lub fikcyjnych. Opowieść we wspaniałym stylu,
przepięknie napisana, inteligentna. Wyjątkowa.”
-- Carl Ashmore, coach i wykładowca -„Ta książka to wielki wkład do publicznej dyskusji na temat prawdy o nas oraz źródeł
prawdziwej potęgi i radości. Może z powodzeniem stać się publicznym leksykonem,
który będzie czytany przez długie lata.”
-- Richard P. Geer, redaktor, poeta -„Fascynująca historia i życie! Chciałabym usłyszeć, jak autorka sama o tym opowiada, i
zobaczyć ją wkrótce w telewizji.”
-- GK Stritch, czytelniczka -„Piękna wiedza po prostu płynie ze stron książki, i wchłania się ją jak bezcenny eliksir,
pragnąc by zawsze był dostępny. Wybitna praca, o wyjątkowej jakości i sile
oddziaływania.”
-- Anthony Brady, poeta -„Niewiarygodna historia przedstawiona w książce, od której nie można się wprost
oderwać. Byłem zupełnie zafascynowany. Przepięknie napisana!”
-- Sir Teymur Roshdi, pisarz -„Przypomina mi powieści Haggarda Rider’a. On właśnie badał duchowość w podobny
sposób. Szczególnie mam na myśli ‘Ona’ oraz ‘Alan i Bogowie Lodu’. Zupełnie nie
mogłem się oderwać, ale niestety się skończyła…jaka szkoda! Niezwykle fascynująca!”
-- Digby Fletcher, prawnik -„Prawdziwa, eteryczna, przewyższająca pięknem i jakością wszystko co kiedykolwiek
wcześniej czytałem. Jestem pod ogromnym wrażeniem.”
-- Michael G. DeFilippo, coach i wykładowca --

„Wspaniała, i bardzo łatwa w odbiorze. Autorka opowiadając swą historię czyni swe
doświadczenia bardzo realnymi, wręcz namacalnymi.”
-- Giulietta M. Spudic, czytelniczka -„Wow! Podziwiam wybitny talent Johanny Kern. Dziękuję za umożliwienie mi
przeczytania tej pracy, i przeżycia wraz z autorką niesmowitej, wspaniałej historii.”
-- Helen Miller, pisarka -„Byłem zaskoczony tym, jak bardzo wciągnęła mnie ta historia, gdyż nie jest to typ
lektury po które zwykle sięgam. Jestem przekonany, że z tego dzieła można zrobić
znakomity film trójwymiarowy, wspaniale ukazujący doświadczenia Autorki.”
- Terry Nojd (Den-Brit), biznesmen -„Niesamowita, magiczna, tajemnicza, i pełna humoru!"
-- F. Ellsworth Lockwood, pisarz -„Myślę, że ta książka będzie miała ogromny wpływ na każde życie, którego dotknie.”
-- Sammy Sutton, psychology, socjolog, badacz naukowy -„To, co szczególnie mi się podoba, to brak dogmatów oraz logiczny opis Prawa
Uniwersalnego i Siedmiu Mocy. Niezwykle też doceniam fakt, że nauki Mistrza
eliminują cechy adekwatne do naszych czasów jak potrzeba przemocy i zemsty (walki
dobra ze złem), które tak powszechnie dominują w dzisiejszej kulturze.”
-- Christine Hall Volkoff, pisarka -„Wyjątkowo absorbująca opowieść o wysokiej jakości. Pięknie napisana, ze szczegółami,
które synchronizują wizje autorki i jej ludzkiego umysłu z czystą prawdą o jej niezwykle
uroczej osobowości."
-- Jane Ross Miller, psycholog, consultant, pisarka, wykładowca uniwersytecki -„Znakomicie napisana i wielce inspirująca historia! Myślę że to, że autorka sama jest
wyraźnym sceptykiem jeszcze bardziej wciąga czytelników w jej historię, pomagając
ludziom z otwartym umysłem zobaczyć, że istnieje Wszechświat pełen różnych
możliwości.”
-- Amy Lou Eddison, czytelniczka -„Zupełnie wyjątkowa i niesamowita historia, pozwalająca nam dostrzec, że prawda
często jest bardziej niezwykła niż fikcja. Pięknie napisana i oprawiona humorem –
sprawia, że nie możemy się od niej zupełnie oderwać.”
-- A. Knight, pisarka -„Jestem pod ogromnym wrażeniem, i staram się zrozumieć to, co przytrafiło się autorce.
Bez przerwy o tym myślę, nie mogąc o tym w żaden sposób zapomnieć.”
-- John Jochimsen, fotoreporter, autor albumów i książek fotograficznych --

