CO MÓWIĄ EKSPERCI
“Johanna Kern jest znakomitą profesjonalistką, filmowcem o wielkim talencie, która ku swemu
ogromnemu zaskoczeniu doznała naprawdę niezwykłych transcendentalnych, wręcz
nadprzyrodzonych przeżyć. Czasami takie osoby, będąc pod natchnieniem spisują tomy ksiąg
zawierających duchowe, ewolucyjne objawienia oraz instrukcje, jak na przykład ‘Księgi Urantii’
lub ‘Kurs Cudów’. Czasami przeżywają szereg transów, by stać się tunelem przepływających
przez nich starożytnych mądrości, lub być świadkami paranormalnych zjawisk. Historia Johanny
jest szczególnie niezwykła, ponieważ rejestruje i pokazuje rozwój jednostki na przestrzeni czasu,
będąc swego rodzaju odpowiedzią na odwieczne pytanie ‘o co tutaj chodzi, i co warte jest życie?’
Ponadto, książka ta jest znakomicie napisana, stając się fascynującym dokumentem, który
przewyższa swą jakością inne prace opublikowane w tym gatunku. Obfity zasób informacji i
wskazówek w niej zawartych zdecydowanie może pomóc każdemu kto jest zainteresowany
własnym rozwojem, gdyż duchowi przewodnicy Autorki mogą stać się dla niego bardzo cenni.”
-- Brian Van der Horst, pisarz, dziennikarz, terapeuta i konsultant; główny moderator w Europie ‘Integral
Institute’ Kena Wilbera; były dyrektor Centrum Neuro-Linguistycznego Studiów Zaawansowanych w San
Francisco; wykładowca na Uniwersytecie Johna F. Kennedy'ego w Orinda, w Kalifornii, Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Sonomie, Paryskiego Uniwersytetu XIV i XIII, oraz Uniwersytetu Apple; były redaktor
akwizycyjny dla wydawnictw książkowych “J.P. Tarcher Books” i “Houghton-Mifflin”; były redaktor
takich pism jak “New Reality” (Nowe Realia), “Practical Psychology” (Psychologia Praktyczna),
“Playboy”, “The Village Voice” (Głos Sielski); autor książek i ponad 1000-ca artykułów w gazetach i
czasopismach. Obecnie pisze dla “Intelligence” (Inteligencji), biuletynu poświęconemu tematowi
neuronów i rozumowania, oraz dla “Integral Leadership Review” (Weryfikacji Integralnego Lidernictwa).
Brian Van der Horst został uhonorowany za swoją działalność zawodową w księdze "Kto Jest Kim na
Świecie" od 1994 roku, oraz w księdze "Kto jest Kim w Ameryce” od roku 2007.

***
“Kiedy Johanna Kern na sesji terapeutycznej opowiedziała mi o swoich doznaniach, nie od razu
w nie uwierzyłam. Była połowa lat 90-tych ubiegłego wieku. Nikt wtedy nie mówił głośno o
alternatywnych światach. Przyglądałam się jej zatem, szukając mistyfikacji lub zaburzeń
świadomości czy percepcji. Nie znajdowałam. A kiedy przeczytałam jej spójne, mądre a
jednocześnie proste i intuicyjnie prawdziwe zapiski, pomyślałam sobie, że taka młoda osoba bez
dyplomu z fizyki czy filozofii nie mogła tego stworzyć. Podobnie czułam czytając ‘Kurs Cudów’.
Uznałam, że wiedza ta musi pochodzić z innego źródła. Z wyższego, bardziej rozumnego.
Książka ta jest piękną historią i teorią ujętą w lekką formę. Niech nas nie zwiedzie ta forma,
docierajmy do sedna nauk w niej zawartych. Jest w nich mądrość i nadzieja. Jest też miłość, z
której niemal wyłącznie składa się Autorka. Poznając ją, trzeba ją po prostu kochać.
Jestem przekonana, że lektura książki ‘Mistrz i Zielonooka Nadzieja’ okaże się fascynująca i
transformująca życie każdego Czytelnika.”
-- Iwona Majewska-Opiełka, psycholog, specjalista w zakresie kierowania ludźmi, mentor, coach i doradca
dla najwyższej kadry kierowniczej; od 1990 roku doradca rozwoju osobowości i trener liderów w USA i
Kanadzie, a od 1994 roku także w Polsce; była współzałożycielką Akademii Sukcesu w Chicago, a

przylatując z Ameryki jako pierwsza w Polsce prowadziła zajęcia wspierające skuteczne działanie
jednostek i firm; w 2000 roku założyła w Polsce Akademię Skutecznego Działania; autorka wielu książek
oraz Logodydaktyki - drogi rozwoju.

***
“Bardzo dziękuję za udostępnienie mi nowej książki Johanny Kern, ‘Mistrz i Zielonooka
Nadzieja’. Zamierzałem przerzucić jedynie kilka stron, aby zorientować się w temacie – a tu
nagle zostałem wciągnięty w niezwykle pasjonującą lekturę, którą czyta się z zapartym tchem.
Jako naukowiec, który poświęcił wiele lat na poważne badania zjawisk paranormalnych, w swej
pracy spotkałem się, pośrednio lub bezpośrednio, ze wszystkimi możliwymi rodzajami zjawisk
oraz niezwykłych ludzkich zdolności. Mogę Was zapewnić, że specjalne zdolności Johanny Kern
są zupełnie wyjątkowe. Gdzieś pomiędzy nocnymi zwidami, snami i transami medialnymi leży
bogaty obszar niewykorzystanego potencjału ludzkiego. Historia Johanny Kern wydaje się
wkraczać w granice takiego obszaru, co sprawia, że jej wyjątkowa książka potrafi przenieść
czytelnika w niezwykłe rejony, jednocześnie nie pozostawiając wątpliwości co do realności
opisanych pięknym językiem przeżyć. Jak Carlos Castaneda, autor światowego bestselleru ‘The
Teachings of Don Juan’, Johanna jest swego rodzaju transcendentalnym antropologiem,
odkrywającym inne światy i powracającym stamtąd ze szczegółowym sprawozdaniem, które
sprawia, że my, pozostali, czujemy się tak, jakbyśmy sami tam byli. Myślę, że książka ta znajdzie
sobie bardzo szeroką rzeszę czytelników, jako że opisuje historię Autorki w sposób nie tylko
bardzo realny i inteligentny, ale jest również pełna bogatych metafor, symboliki oraz
intrygujących postaci z różnych światów. Książka ta jest artystycznym wyrazem, naukową
podróżą, jak i prawdziwą historią życia. Wielkie brawa dla Autorki - Hermenethre!”
-- Prof. dr. hab. Jerry Solfvin, profesor Centrum Studiów Indyjskich, przy Uniwersytecie Massachusetts
Dartmouth (USA); były starszy asystent badań w Psychical Research Foundation (Fundacji Badań
Metapsychicznych ) przy Uniwersytecie badań naukowych w Duke, USA - współpracując z Williamem
Roll’em przeprowadzał badania nad poltergeist, medytacją, PSI (Postrzeganiem Pozazmysłowym i
Telekinezą) oraz wraz z Edem Kelly nad psychofizjologią; zrobił pracę doktorancką z PSI, uzdrawiania i
placebo - pod kierunkiem Martina Johnson’a i Sybo Schouten’a w Utrechcie w Niderlandach; były
dyrektor podyplomowych studiów parapsychologii na Uniwersytecie im. Johna. F. Kennedy w Kalifornii;
Dr. Solfvin kontynuuje badania naukowe na temat PSI oraz efektów placebo.

***
“Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem bardzo intrygujący rękopis Johanny Kern. Z
psychologicznego punktu widzenia, jej ‘spontaniczne transy’ odzwierciedlają fakt, że cykl REM
(faza snu w której występują szybkie ruchy gałek ocznych) występuje także w ciągu dnia, chociaż
większość ludzi go nie zauważa. Johanna Kern może być szczególnie na niego podatna, a jej
‘spontaniczne transy’ mogą występować w czasie, w którym normalnie miałaby dynamiczne sny,
gdyby wtedy spała. Prof. dr. hab. Ernest Rossi, który przeprowadził rozległe badania nad tymi
cyklami, zawsze planuje sesje hipnozy klinicznej na godziny, które są odpowiednikami fazy snu
REM w ciągu dnia.
Sam materiał książki przypomina prace Carlosa Castanedy, z tym że Johanna Kern odbywa swoją
transcendentalną podróż wewnętrznie, co wyklucza jakąkolwiek potrzebę rozstrzygania dylematu

czy jej nauczyciel jest postacią istniejącą fizycznie, czy nie. W jej przypadku, Mistrz może być
podmiotem istniejącym w świecie ‘wyobrażeniowym’, jako to co Carl Jung nazywa
‘archetypem’. Zatem oprócz wizyt u Johanny Kern - inni ludzie mogliby być w stanie również się
z nim skontaktować, dlatego że reprezentuje on to, co Jung nazywa ‘zbiorową świadomością’.
Johanna Kern jest świetną pisarką i opowiada swoją historię w ujmujący, lekki i zrozumiały dla
przeciętnego czytelnika sposób. Jak już powiedziałem porównując tę książkę do publikacji
Castanedy – nie jest istotnym, aby dociekać od kogo naprawdę pochodzi zawarta w niej wiedza,
tylko zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ona działa i jak może przyczynić się do dobra i
szczęścia ludzkiego. Czuję, że ‘Mistrz i Zielonooka Nadzieja’ z powodu znakomitej, trafiającej
do każdego formy przekazu i swojej głębokiej mądrości, może mieć poważny wkład w rozwój i
ogólne dobro każdego z nas.”
-- Prof. dr. hab. Stanley Krippner, autor wielu książek i artykułów; profesor psychologii na Uniwersytecie
Saybrook, USA, były prezes Stowarzyszenia Psychologii Humanistycznej, Parapsychologicznej oraz
Towarzystwa Badań Snów; założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Badań Nad Dysocjacją; Członek
Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, Naukowego Towarzystwa do Badań nad Seksem,
Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów, Amerykańskiego Towarzystwa Hipnozy Klinicznej oraz
Naukowego Towarzystwa do Badań nad Religią; były dyrektor Laboratorium Snu w Maimonides Centrum
Medycznym w Nowym Jorku oraz Centrum Badania Dziecka przy Uniwersytecie Kent, USA.

	
  

