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NARODZINY DUSZY 

 

Kontynuacja „Mistrza i Zielonookiej Nadziei” 

 

JOHANNA KERN 

 

DEDYKACJA 

Mojej rodzinie, przyjaciołom i Tobie, 

drogi Czytelniku 

 

PROLOG 

– Witaj, córko – powiedział Mistrz i tak się to wszystko zaczęło. 

Ci z was, którzy przeczytali moją pierwszą książkę „Mistrz i Zielonooka Nadzieja”, już wiedzą, 
co się ze mną stało po tym, jak zaczęłam wpadać w spontaniczne transy w 1993 roku – w których 
otrzymywałam w starożytnej świątyni wiedzę, która wywróciła całe moje życie do góry nogami. 
 
Czy byłam tym przerażona i zaskoczona? 
 – Bardziej niż można to sobie wyobrazić! 
Czy myślałam, że tracę rozum? Czy szukałam wyjaśnienia tego, co się ze mną dzieje?  
– Tak, każdego dnia. 
 
W końcu byłam przecież osobą odpowiedzialną, mocno stąpającą po ziemi, oraz cieszącą się 
karierą filmową i współpracującą ze wspaniałymi profesjonalistami – pełną inicjatywy i osiągnięć 
w artystycznych i biznesowych przedsięwzięciach. 
 
Tylko niewielka garstka moich najbliższych przyjaciół wiedziała o tej mojej sekretnej historii: o 
transach, Naukach i moich nieustannych zmaganiach, by to wszystko jakoś zrozumieć. 
Zapewniali mnie, że moje niezwykłe doświadczenia są prawdziwe. Twierdzili, że muszę 
podzielić się tą niesamowitą wiedzą z innymi, ponieważ może to poprawić ludzkie życie.  
Przekonywali, że mogłoby to dać innym perspektywę nieznaną wcześniej ludzkości – 
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duchowość, która dociera zarówno do serc, jak i umysłów – wyjaśnienie tego, co jest dla nas 
najważniejsze: 
 
Od tego, skąd się wywodzimy, do tego, jakie jest nasze przeznaczenie. Od tego, jak powstają 
Wszechświaty, do tego, czym jest cykliczne Koło Tworzenia. Od tego, jak Uniwersalne Prawa 
wpływają na nasze codzienne życie, do tego, jak możemy znaleźć spełnienie, które wykracza 
poza nasze zrozumienie sukcesu. Od tego, jak osiągnąć prawdziwie duchową obfitość, do natury 
Boga, miłości i szczęścia. 
 
Oczywiście rozumiałam, jak ważne jest umożliwienie innym skorzystania z mądrości płynącej z 
innego wymiaru. W końcu więc poddałam się i przestałam strzec swojego dumnego ego, które 
próbowało zachować mój wizerunek profesjonalistki, która niechętnie pokazywała światu swoje 
prawdziwe ja. 
 
Wydałam swoją pierwszą książkę „Mistrz i Zielonooka Nadzieja” w 2013 roku. Szczerze 
mówiąc, myślałam, że to naprawdę odważna rzecz. Obawiałam się, że może to negatywnie 
wpłynąć na moje życie zawodowe (byłam wówczas filmowcem na pełen etat), że może to 
zrujnować wszystko, co zbudowałam przez lata. 
 
Nic takiego się nie wydarzyło. Nikt oprócz mnie nie kwestionował mojego zdrowia 
psychicznego. Wręcz przeciwnie, „Mistrz i  Zielonooka Nadzieja” była znakomicie odebrana 
przez czytelników w Ameryce Północnej i Europie, otrzymała nagrody na Międzynarodowych 
Festiwalach Książki w Nowym Jorku i San Francisco oraz została poparta przez trzech 
ekspertów/naukowców znanych ze swoich osiągnięć w dziedzinach psychologii, parapsychologii, 
świadomości człowieka i metafizyki.  
 
Oto, co powiedzieli: 
 
„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. 

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.”  
 
—  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, były 
dyrektor podyplomowych studiów parapsychologii na Uniwersytecie im. Johna. F. Kennedy’ego 
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 
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cyklami, zawsze planuje sesje hipnozy klinicznej na godziny, które są odpowiednikami fazy snu 
REM w ciągu dnia. 
 
Sam materiał książki przypomina prace Carlosa Castanedy. Johanna Kern jest świetną pisarką i 
opowiada swoją historię w ujmujący, lekki i zrozumiały dla przeciętnego czytelnika sposób. 
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; Członek Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychologicznego, Naukowego Towarzystwa do Badań nad Seksem, Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Psychologów, Amerykańskiego Towarzystwa Hipnozy Klinicznej oraz 
Naukowego Towarzystwa ds. Badań nad Religią; były dyrektor Laboratorium Snu w Maimonides 
Centrum Medycznym w Nowym Jorku oraz Centrum Badania Dziecka przy Uniwersytecie Kent w 
Stanach Zjednoczonych. 
 
„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? Książka Mistrz i Zielonooka Nadzieja 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.” 
 
— Brian Van der Horst, pisarz, dziennikarz, terapeuta i konsultant; główny moderator w Europie 
Integralnego Instytutu Kena Wilbera; były dyrektor Centrum Neuro-Linguistycznego Studiów 
Zaawansowanych w San Francisco; 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. artykułów w gazetach i czasopismach. 

Co wydarzyło się potem? Na mojej drodze zaczęły pojawiać się różne osoby znajdujące się na 
różnych etapach życia - jakby wiedząc, gdzie można mnie znaleźć: jedni potrzebowali mojej 
pomocy, inni chcieli mi pomóc „szerzyć wiedzę”. Niemal z dnia na dzień stałam się doradcą i 
uzdrowicielem - jednocześnie kontynuując pełnoetatową karierę filmową. 
 
Nauki Nadziei otrzymane w moich transach pomogły wielu ludziom znaleźć to, czego szukali - 
czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, czy to w odniesieniu do ich zdrowia, związków czy 
rozwoju duchowego. 
 
Myślałam, że wypełniłam to, co miało być moją „przeznaczoną rolą”. Myślałam, że transy ustaną 
i będę mogła w pełni skupić się na spełnianiu moich artystycznych marzeń. Ale tak się nie stało. 
Wydarzyło się coś innego. 



NARODZINY	  DUSZY	  –	  JOHANNA	  KERN	  –	  DARMOWY	  FRAGMENT	  
Wszelkie	  Prawa	  Zastrzeżone	  ©	  Johanna	  Kern	  

	   5	  

 
Coś znacznie większego, niż kiedykolwiek mogłabym to sobie wyobrazić – ani w moim umyśle, 
ani w moim sercu. 

Książka „Narodziny Duszy” dokumentuje wspomnienia z moich najnowszych transów. Zabierze 
Cię ona w podróż ze mną do Duchowego i Niewidzialnego Świata, gdzie dowiemy się więcej o 
naszym przeznaczeniu, naszym powiązaniu z Bogiem / Najwyższą Wibracją, początkach naszej 
duchowej egzystencji, losach i ewolucji naszej Duszy i naszej indywidualnej świadomości, o 
Potędze Istnienia i Matematyce Częstotliwości, a także o tym, co jest nam dostępne - zarówno w 
naszym życiu fizycznym, jak iw życiu naszej Duszy. 

Jeśli czujesz się na to gotowy/-a, przewróć stronę. Niech historia się rozpocznie. 
– Johanna Kern – 

 

ROZDZIAŁ 1 

MISTRZ, KOMNATA POTĘGI, KONTINUUM  

itaj, Córko – powiedział Mistrz.  

I tak się to wszystko zaczęło. Po raz drugi. 

Stałam w starożytnej świątyni przy wejściu do Komnaty Potęgi, naprzeciw Najwyższego 
Kapłana. Jednak wysoki mężczyzna z ciemną brodą i krzaczastymi brwiami, który stał przede 
mną, wcale nie wyglądał jak Mistrz, którego znałam i któremu ufałam przez wiele lat. Wyglądał 
zupełnie inaczej. 

Wpatrywałam się w jego twarz, próbując odgadnąć, kim jest ten nieznajomy, ale jedyne, co 
mogłam dostrzec, to mój lęk – lęk, który niczym ogromna ciemna chmura ogarniał kamienne 
ściany, głębokie przenikające spojrzenie nieznajomego oraz mój własny umysł. 

– No tak. W końcu rzeczywiście się doigrałam. – pomyślałam.  – Tak to jest jak człowiek się 
zadaje z mocami poza swoją kontrolą. Czy naprawdę grozi mi teraz niebezpieczeństwo? A może 
to tylko mój strach tak się ze mną drażni? Tylko skąd w mojej głowie te myśli o śmierci? 

– Będę Cię uczył – powiedział ciemnooki Mistrz. Wolno uniósł dłoń i zachęcającym gestem 
wskazał Komnatę Potęgi. Zauważyłam, jak piękna była jego odświętna szata; kunsztownie 
wyszywana, mieniąca się żywymi kolorami i złotem. – Chciałaś się dowiedzieć, jakie 
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mechanizmy rządzą Światem Duchowym – dodał, a jego głos brzmiał jak echo wydobywające się 
z głębokiej studni. 

O rany, faktycznie chciałam. Moja niezaspokojona ciekawość zawsze znajdzie jakiś nowy sposób 
na to, by mnie wpakować w kolejne tarapaty. 

I teraz, uwięziona gdzieś poza rzeczywistością czasoprzestrzeni, nie miałam pojęcia, co robić, a 
nawet co myśleć. Po dwudziestu latach studiowania sekretów potężnej starożytnej wiedzy, co – 
nota bene – całkowicie wywróciło moje życie do góry nogami, znowu zaniemówiłam jak 
kompletna nowicjuszka. Strach mieszał się we mnie z poczuciem zagubienia. Nie mogłam nic na 
to poradzić. Nie pomogło ani moje wcześniejsze doświadczenie, ani cała ta wiedza, którą do tej 
pory zdobyłam. 

*** 

Kiedy po raz pierwszy przydarzył mi się spontaniczny trans w 1993 r. i znalazłam się w nim w 
starożytnej świątyni, w której spotkałam Mistrza Rhami-yatę, myślałam, że postradałam zmysły. 
Co jeszcze dziwniejsze – takie transy powtarzały się regularnie. Otrzymywałam w nich wiedzę, 
którą przyswajałam sobie przez długie lata. Zajęło to sporo czasu, zanim zaakceptowałam to, co 
mi się przytrafiło i zanim byłam w stanie w pełni przyjąć Nauki Nadziei. Nawet po tym, jak 
uzyskałam bardzo cenne wsparcie od światowej sławy ekspertów z dziedziny psychologii, nauki 
o snach i hipnozie, psychofizjologii, parapsychologii, zjawisk paranormalnych, rozwoju 
człowieka, neurologii obliczeniowej itp., nadal nie mogłam całkowicie pojąć przedziwnych 
zdarzeń, które zawładnęły moim logicznie poukładanym światem. 

Przez wiele lat prowadziłam więc „podwójne życie” – próbując odseparować te niezwykłe 
doświadczenia od swojej kariery filmowca. Nie chciałam otwarcie przyznać, że z jakiegoś 
niewyjaśnionego powodu do mojego umysłu i do mojego pilnie strzeżonego serca dociera jakaś 
starożytna wiedza.  

A przy tym zupełnie nie spodziewałam się tego, co dopiero miało nadejść. Nie przypuszczałam, 
że życie, które – jak mi się zdawało – mam pod kontrolą, zupełnie wymknie się z moich 
„sprytnych rąk” i porzuci mnie na rozdrożu bez żadnych drogowskazów, które mogłyby mi 
podpowiedzieć, jaką drogę obrać.  

Moja podróż zaczęła się jeszcze zanim byłam w stanie w pełni ogarnąć ją pamięcią. Już we 
wczesnym dzieciństwie, kiedy to byłam otoczona miłością mojego dziadka. Postrzegam to teraz 
jako ogromny dar. Był to pierwszy raz, kiedy w pełni komuś zaufałam. 
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Urodziłam się w rodzinie, której wpływy i majątek zagarnął komunistyczny reżim w Polsce i 
szybko przekonałam się, jak ulotny bywa nasz los. Jednego dnia można usadowić się na szczycie 
złotej góry, a już kolejnego wygrzebywać się z bezwartościowego stosu upadłych marzeń. 
Jedyne, co może pozostać bez uszczerbku w samym środku wiru nieprzewidywalnych zdarzeń, to 
nasze czyste serce. Taka właśnie była historia mojego ukochanego dziadka – pół-krwi Polaka, 
pół-krwi Szkota. 

Władysław Green był nastolatkiem, kiedy przyłączył się do Legionów Polskich w 1914 r., zaraz 
po rozpoczęciu I Wojny Światowej. Jak to bywało w tamtych czasach, otrzymał od razu rangę 
oficera ze względu na swoje szlacheckie pochodzenie. Musiał ukrywać swój wiek i udawać, że 
był starszy niż w rzeczywistości, żeby nie zostać wyrzuconym. Mimo tak młodego wieku, szybko 
dostrzeżono jego niezwykłą dojrzałość i mądrość, co spowodowało, że włączono go do grona 
podwładnych Józefa Klemensa Piłsudskiego – założyciela Legionów Polskich, przyszłego 
Naczelnika Państwa (1918–1922) i pierwszego Marszałka Polski (od 1920 r.). Piłsudski wierzył 
w Polskę będącą domem różnych narodów, w tym mniejszości rdzennych, etnicznych i 
religijnych. Do dnia dzisiejszego ten wybitny człowiek zajmuje wysokie miejsce w pamięci 
Polaków i uznawany jest, wraz ze swoim głównym przeciwnikiem Romanem Dmowskim, za 
założyciela nowoczesnej wolnej Polski. 

Mimo że mój dziadek był pełen podziwu i miłości do swojego lidera, nie chciał pozostać w 
kwaterze głównej. Jego młode odważne serce pragnęło działania i rwało się do walki. Piłsudski w 
końcu uległ i mój dziadek został wysłany na front. Jego męstwo szybko doczekało się uznania. 
Rangę majora przyznano mu, kiedy miał zaledwie siedemnaście lat. Otrzymał też wiele medali, w 
tym dwukrotnie Krzyż Niepodległości – jedno z najwyższych w Polsce odznaczeń wojskowych 
pomiędzy I a II Wojną Światową, przyznawane osobom, które heroicznie walczyły o 
niepodległość Polski. 

W okresie międzywojennym do września 1939 r. mój dziadek pracował dla rządu jako rewident i 
inspektor fabryk w kraju. Dużo podróżował, starannie badając rachunki właścicieli fabryk. Będąc 
idealistą, był niepodatny na wszelką korupcję i z tego powodu niejednokrotnie groziło mu 
niebezpieczeństwo. W naszej rodzinie krążyły historie o tym, kiedy to kilkukrotnie musiał 
zmieniać dorożki, gdy gonili go ludzie, którym odmówił przyjęcia łapówki. Hojnie 
wynagradzany za swoją lojalność i uczciwość, mój dziadek zgromadził ogromny majątek, kupił 
kamienice w kilku miastach w Polsce i rozległe grunty na kresach wschodnich. Wraz ze swoim 
bratem, był współwłaścicielem popularnych delikatesów w centrum Kielc na Rynku. W tym 
właśnie budynku, w mieszkaniu na drugim piętrze, w czasie II Wojny Światowej, urodziła się 
moja mama. 
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Komunistyczny rząd, który przejął we władanie Polskę po II Wojnie Światowej, nie uznał zasług 
mojego dziadka dla kraju. Powiedzieli, że nie walczył na rzecz komunistycznej Polski i jej nie 
służył, więc potraktowano go jak wroga. Jego majątek został skonfiskowany, a on sam uwięziony 
na kilka lat. Miał jednak tyle szczęścia, że przeżył i został wypuszczony. Wielu innych takiego 
szczęścia nie miało. Bez grosza przy duszy, wykończony trudami wojny i więzienia, żył w 
ubóstwie. Będąc wiecznym idealistą, nie mógł postępować inaczej, jak nadal wnosić swój wkład 
dla dobra społeczeństwa. Pamiętam, jak wielu osobom pomógł swoją wartościową wiedzą na 
temat prawa i finansów – nie żądając od nich w zamian żadnej opłaty za swoje porady i swój 
czas. Wiedział aż nazbyt dobrze, jak bardzo wszyscy byli ubodzy. Aby uczcić jego pamięć i 
ogromne serce, kilka tysięcy osób pojawiło się na jego pogrzebie. Miałam wtedy dwanaście lat. 

Mój dziadek wychowywał mnie do dziewiątego roku życia i jego obecność w moich 
formatywnych latach wpłynęła pozytywnie na całą resztę mojego życia. To właśnie on nadał mi 
imię na cześć swojej bohaterki Joanny d’Arc, to on nauczył mnie pierwszych słów i trzymał mnie 
za rękę, kiedy stawiałam pierwsze kroki. Czytał mi poezję, kiedy miałam dwa lata, a w szachy 
graliśmy, kiedy miałam cztery. Siedziałam mu na kolanach, kiedy pisał pisma prawnicze dla osób 
w potrzebie, zjawiających się w naszym progu. Byłam też słuchaczem jego niezliczonych 
wojennych opowieści. II Wojnę Światową mój dziadek spędził w lesie z partyzantami, a później 
w 1951 r. zmienił swoje nazwisko z Green na Grenowski, aby uniknąć dalszych prześladowań ze 
strony komunistów.  

Nigdy nie przestałam tęsknić za jego silnymi opiekuńczymi ramionami i za jego wsparciem, 
którym obdarzał mnie hojnie na każdym kroku mojego dzieciństwa. Nigdy nie przestałam tęsknić 
za jego niebieskimi oczami, nieustannie wypełnionymi miłością do mnie i do świata. Całe życie 
mojego dziadka było przykładem godności, uczciwości i czystego serca.  

Jako mała dziewczynka nie rozumiałam za dużo z polityki, która pogrążyła naszą rodzinę w 
ubóstwie. Wiedziałam tylko, że zostaliśmy ukarani za to, kim byliśmy. Nie mieliśmy 
wystarczająco pieniędzy na kupno mleka, masła czy mięsa i karmiono mnie głównie smażoną 
cebulą i kromkami chleba skropionymi wodą i białym cukrem. Nie kwestionowałam naszej 
sytuacji. Dla mnie po prostu taka była moja rzeczywistość.   

Mojego ojca Edwarda Wronikowskiego zamordowano, kiedy byłam jeszcze niemowlęciem, co 
nie było aż tak nietypowe w tamtych czasach w Polsce. Moja mama, która w ten sposób została 
wdową w bardzo młodym wieku, nie mogła sobie pozwolić na ukończenie studiów na 
uniwersytecie i musiała zacząć zarabiać na życie jako pielęgniarka. Kiedy mama była nieobecna 
– ucząc się i pracując w innym mieście, mój dziadek, który był zbyt stary i zbyt wycieńczony, by 
pracować, zajmował się mną każdego dnia. Moja cudowna babcia, sporo młodsza od swojego 
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męża, teraz pozbawiona wygód sprzed wojny, pracowała za niewielkie wynagrodzenie jako 
sekretarka w miejscowej szkole. Utrzymywała mnie, dziadka i mojego wówczas nastoletniego 
wuja. Nie było nam wtedy łatwo, ale ja wcale nie myślałam o swoim dzieciństwie jako trudnym.  
Cieszyłam się nim najpełniej, jak było to możliwe, nasiąkając jak gąbka małymi radościami 
codziennego życia widzianymi przez pryzmat oczu kochanego i szczęśliwego dziecka.  

Kiedy opuszczałam Polskę na początku lat 80–ych, czułam się tak, jakbym zostawiała za sobą 
zarówno chwałę mojej rodziny, jak i jej upokorzenie, jakiego doznała z rąk bezlitosnego 
komunistycznego rządu. Kiedy wyjeżdżałam, byłam już mężatką z małym dzieckiem. 
Przekroczyliśmy granicę z pełną świadomością, że możemy już nie być w stanie nigdy powrócić. 
Całkiem sami, w nowej rzeczywistości, w której znaleźliśmy schronienie, musieliśmy nauczyć się 
wszystkiego zupełnie od nowa. 

Po kilku latach spędzonych w Niemczech Zachodnich, na nasz dom wybraliśmy Kanadę, a 
Toronto stało się moim ukochanym miastem. Wiele się od tamtego czasu 
wydarzyło.  Rozwiodłam się ze swoim mężem i wychowując syna, studiowałam na 
Uniwersytecie Ryerson, by zostać filmowcem. Spełniłam swoje marzenia, odniosłam sukcesy w 
różnych projektach i wyszłam ponownie za mąż. Wydawało mi się, że ponieważ już z niejednego 
pieca chleb jadłam, to nic mnie nie zaskoczy. 

 I właśnie wtedy całe starannie budowane przez lata fundamenty mojego życia zawaliły się jak 
domek z kart. Zaledwie kilka miesięcy po ślubie, miałam wypadek. Poślizgnęłam się na lodzie i 
złamałam łokieć. Ten pozornie niewielki uraz spowodował, że rozwinął się u mnie niezmiernie 
bolesny syndrom neurologiczny nazywany Syndromem Sudecka lub Kompleksowym Zespołem 
Bólu Regionalnego. Nie tylko nie mogłam pracować, lecz także zwyczajnie funkcjonować. Mój 
mąż Patrick, choć dużo młodszy ode mnie, okazał się niezłomną skałą, pomagając mi przy myciu, 
jedzeniu i przy każdej praktycznie czynności. Musiałam zapomnieć o swojej karierze filmowca i 
całą swoją uwagę skierować na próby sprostania życiu z niewyobrażalnym bólem. 

Jako że jestem równie uparta jak mój ukochany dziadek, postanowiłam się nie poddać. Swoją 
pierwszą książkę „Mistrz i Zielonooka Nadzieja” pisałam we łzach z bólu. Po dobrym odbiorze 
książki – zarówno wśród czytelników, jak i ekspertów – nadal w bólu, napisałam jeszcze kolejne 
nagradzane książki, ponad dwieście artykułów na bloga i do międzynarodowych czasopism. 
Stworzyłam nagrania audio opublikowane jako Mp3 i CD, byłam twórcą i gospodarzem 
programu radiowego, na który składało się 9 godzinnych audycji, po czym nagrałam także serię 
medytacji prowadzonych oraz podcast złożony z kilkuset codziennych inspiracyjnych 1–
minutowych odcinków. Równocześnie musiałam mnóstwo energii przeznaczyć na radzenie sobie 
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z bólem, gdyż na Syndrom Sudecka nie ma lekarstwa i nie działają na niego żadne środki 
przeciwbólowe.  

Nie lubię dzielić się ze wszystkimi każdym aspektem swojego życia i dlatego nie chciałam, żeby 
moi czytelnicy czy słuchacze wiedzieli o moim bólu. Byłam zdania, że ten ciężar powinnam nieść 
sama. Nie chciałam, żeby ludzie wiedzieli o mojej słabości i mi współczuli lub wyrabiali sobie 
jakieś zdanie na ten temat, nie mając pełnego obrazu sytuacji. Nadal niechętnie opowiadam o tym 
bólu. Wiem, że służy on pewnym celom w mojej podróży i dlatego też rozumiem jego wartość. 

Moje transy i spotkania z Mistrzem Rhami-yatą trwały, a ja robiłam notatki ze wszystkiego, 
czego się od niego nauczyłam. Kiedy widziałam go ostatnim razem, zapytałam go o Świat 
Duchowy. Spojrzał na mnie szybko i powiedział mi, że ten świat to „kontinuum”, czyli 
permanencja. Przeciwnie do Świata Materialnego, w którym jedna chwila następuje za drugą, w 
Świecie Duchowym wszystko dzieje się równocześnie – „płynąc razem” jak strumień, bez 
żadnego podziału na pojedyncze chwile czy momenty. 

Jego odpowiedź wprawiła mnie w konsternację i myślałam o tym przez cały tydzień, zanim 
wybrałam dzień na kolejny trans.  

Leżąc wygodnie w naszym dużym łóżku, zamknęłam oczy. Oddychając powoli i licząc każdy 
oddech, wkrótce znalazłam się w starożytnej świątyni.  

*** 

Ku mojemu zdziwieniu nigdzie nie mogłam dostrzec Rhami-yaty. Zamiast niego nieznany mi 
Najwyższy Kapłan – wysoki i ciemnooki – powitał mnie w ten sam sposób, w jaki Rhami-
yata zwrócił się kiedyś do mnie po raz pierwszy, dwie dekady wcześniej. 

– A czemu ja myślę o śmierci? – zapytałam na głos. 

Nieznajomy nie odpowiedział. Po prostu stał bez ruchu i trudno było cokolwiek z jego 
zachowania wywnioskować. 

– Aaa… – pomyślałam. – To przecież nie on ma odpowiedzieć na to pytanie. Wiem już skąd ten 
strach. To mój sposób postrzegania Świata Duchowego powoduje u mnie lęk przed śmiercią.  

Zastanawiałam się dlaczego tak się dzieje. W końcu dowiedziałam się już tak dużo o umieraniu, 
że chyba nie powinnam odczuwać żadnego lęku w jakichś sytuacjach dotyczących śmierci. A 
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tutaj jednak… Dlaczego przeszły mnie zimne dreszcze i nie byłam w stanie ruszyć się choćby o 
krok, kiedy ten inny Mistrz zaprosił mnie, bym weszła do Komnaty Potęgi?  

O, nie. Można o mnie powiedzieć wiele rzeczy, ale zdecydowanie nie to, że jestem tchórzem. 
Wzięłam głęboki oddech i postanowiłam ukryć swój strach. „Ty przodem, Mistrzu” – 
powiedziałam, próbując odzyskać kontrolę nad swoimi szczękającymi zębami. 

Nieznajomy powoli pokiwał głową. Wszedł pierwszy, nie odwracając się za siebie i nie 
pozostawiając mi żadnej innej opcji, jak tylko podążyć za nim. 

Nigdy wcześniej nie odkryłam w pełni tej części starożytnej świątyni. Nie była łatwo dostępna i 
jedynie Najwyżsi Kapłani mieli przywilej korzystania z Komnaty Potęgi. Owszem, 
przyprowadzono mnie tutaj kilka razy w przeszłości i pamiętałam jak Rhami-yata powiedział mi 
kiedyś, że tu właśnie rozstrzygają się niekiedy losy ludzkości i świata.  

Wysoki Mistrz zatrzymał się i zaczekał na mnie na środku komnaty. Jego ciemne oczy, rzucające 
mi przenikliwe spojrzenia spod krzaczastych brwi, śledziły każdy mój krok. Przez moment 
czułam się zdezorientowana, rozglądając się wokół i próbując ogarnąć wzrokiem tutejszą 
mnogość form i obrazów. I wtedy dostrzegłam nagle, że podłoga, po której stąpaliśmy, miała 
kształt dwunastokąta. Ach to dlatego ta komnata wydawała mi się zarówno okrągła, jak i 
kwadratowa, kiedy miałam w niej któregoś dnia lekcję z Rhami-yatą. 

Weszłam dalej, przyglądając się bacznie temu bardzo nietypowemu wnętrzu. Znajdowaliśmy się 
w środku czegoś, co wyglądało jak gigantyczna kryształowa półkula z dwunastokątną podłogą. 
Światło wpadające przez przezroczyste ściany rozchodziło się po całym wnętrzu: obrazy stawały 
się przez to wielowymiarowe, a bogate zdobienia zwielokrotnione. Ten pryzmatyczny efekt 
powodował powstanie wielowymiarowej rzeczywistości.  

– Ciekawe – powiedziałam. – Nigdy wcześniej nie zauważyłam, że ta komnata ma taki kształt. I 
że ściany są tutaj przezroczyste. Nie można tego dostrzec z zewnątrz. Jak to jest możliwe? 

– Mózg nie zauważa tak łatwo rzeczy, które nie są podobne do czegoś, czego się już wcześniej 
dowiedział lub doświadczył – usłyszałam głęboki głos Mistrza. 

Popatrzyłam na niego, próbując odgadnąć, co się tutaj właściwie dzieje. Ale on tylko milczał i 
patrzył mi dalej w oczy. Po raz pierwszy tego dnia nie pomyślałam o nim jako o nieznajomym, o 
kimś obcym. Nie, to nie był przypadek, że się spotkaliśmy. Nadal nie wiedząc, kim jest, 
pomyślałam, że jesteśmy sobie bliscy w jakiś niewytłumaczalny sposób.  
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Teraz, bardziej na luzie po zakończeniu oględzin komnaty, pozwoliłam sobie w pełni zanurzyć 
się w atmosferze tego wielowymiarowego świata. To, co działo się wokół mnie, zaczynało 
wpływać na to, co działo się w mnie. Poczułam, że przepływają przeze mnie liczne wiry 
połączonej energii kosmicznej i ziemskiej, które zwykle odczuwałam jako dwie odrębne fale. 
Pozwoliłam sobie połączyć się z tymi wirami i zauważyłam, że nie stoję już w miejscu. 
Poruszałam się, pulsowałam zmieniałam kształt. Wkrótce, jako forma, którą przybrałam, 
zaczęłam podróżować wraz z chmurami wirującej energii. Nie obawiałam się. Wiedziałam, że 
eksploruję próg Świata Duchowego. Może w wyniku mojej woli, a może w wyniku moich 
oczekiwań i jakiejś głębokiej tęsknoty – wirujące chmury zaczęły zmieniać formę. Potem, jak 
gdyby z mgły zaczęły wyłaniać się z nich kształty moich zmarłych bliskich. Unosili się obok 
mnie, tak jakby chcieli mnie przywitać, a następnie odpływali. Twarz mojego ukochanego 
dziadka pojawiła się przed moimi oczami i zaraz po tym, jak wymieniliśmy się spojrzeniami, 
zniknęła, ustępując miejsca innym. Pojawiali się przede mną po kolei: moje obie babcie, mój 
wujek, przybrany dziadek, cioteczna babcia z mężem, odlegli kuzyni, inni krewni i przodkowie, 
których znałam jedynie z pożółkłych fotografii. Potem zobaczyłam moją ukochaną przyjaciółkę 
Basię, oraz drugą bliską przyjaciółkę Irenę Jarocką, a także innych zmarłych przyjaciół. Nawet 
kształty moich zwierząt przyszły się ze mną przywitać: Mi-kotka, Rita i Lucky. Wszyscy 
wyglądali niemal realnie, z wyjątkiem tego, że wszystko, co widziałam, było bezbarwne, szare. 

Poczułam, że po twarzy spływają mi wielkie gorące łzy. Serce biło mi szybko. Wiedziałam, że te 
fizyczne odczucia dzieją się poza transem – tam, gdzie moje ciało leżało w naszej sypialni. W 
tamtej chwili byłam świadoma równocześnie obu moich form: tej bezcielesnej, pulsującej i 
przechodzącej przez próg Świata Duchowego, jak i tej fizycznej, spoczywającej wygodnie na 
łóżku. 

– Rozumiem teraz, jak działa kontinuum – wyszeptałam. – Ono JEST. Po prostu jest. Nie ma w 
nim żadnych działań z chwili na chwilę. To tylko nasze myśli, czy raczej nasze intencje, nadają 
kształty i znaczenie energii kosmicznej w Świecie Duchowym. A te rozpoznane intencje tworzą 
dla nas określone odbicia lustrzane w Świecie Materialnym. Zarówno formy w Świecie 
Duchowym, jak i ich odbicia w Świecie Materialnym – wszystko to jest jedynie iluzją. 

Moja bezcielesna forma przestała się przemieszczać. Znowu stałam w Komnacie Potęgi. 

– Widziałam mojego dziadziusia – powiedziałam do Mistrza. – Nadal go kocham. I innych... 
Kocham ich wszystkich – mówiłam przez łzy. 

Pokiwał głową. – Wiem. 

– O Boże, nawet nie można sobie wyrazić tego, jak bardzo jestem szczęśliwa i smutna zarazem. 



NARODZINY	  DUSZY	  –	  JOHANNA	  KERN	  –	  DARMOWY	  FRAGMENT	  
Wszelkie	  Prawa	  Zastrzeżone	  ©	  Johanna	  Kern	  

	   13	  

– Wiem, Hermenethre. – odparł. 

To znaczyło „Zielonooka Nadzieja”. Użył imienia, które nadał mi Mistrz Rhami-yata. Dlaczego 
nie było go teraz ze mną? Czyż nie powinien mi towarzyszyć? Teraz, kiedy zaczynałam wyprawy 
w Świat Duchowy? I kim był ten brodaty Mistrz stojący przede mną? Westchnęłam.  – Czy mogę 
zapytać, jak masz na imię, Mistrzu? – powiedziałam po chwili milczenia. 

– Jego imię jest Annis-gha – usłyszałam znajomy głos. Odwróciłam się szybko i zobaczyłam 
Rhami-yatę wchodzącego do Komnaty Potęgi.  

Niemal podskoczyłam z radości. – Jesteś! Jesteś wreszcie. 

Szeroki uśmiech zagościł na mojej twarzy.  

Rhami-yata także się uśmiechnął. – Jestem tu, żeby przedstawić Ci nowego Nauczyciela, 
Hermenethre. Annis-gha będzie Twoim przewodnikiem po Świecie Duchowym. 

Kiwnęłam głową i odnotowałam, że Rhami-yata także miał na sobie odświętną szatę. 

– To chyba ważny moment – pomyślałam – Wygląda na to, że rozpoczynam nowy „kurs”. Może 
dlatego dostałam nowego Nauczyciela? 

Najwyraźniej był to czas na świętowanie. – Dziękuję – powiedziałam. – Jestem wdzięczna Wam 
obu za ten przywilej, że mogę tu być. Zawsze chciałam dowiedzieć się, co się dzieje w Świecie 
Duchowym.  

– No pewnie, że chciałaś – powiedział Rhami-yata z uśmiechem. 

Ten jego kochany uśmiech! Ja także się uśmiechnęłam na wspomnienie jego cierpliwości do 
mnie z czasów, kiedy byłam dla niego źródłem przeróżnych kłopotów w trakcie moich prób 
„rozszyfrowania kodu Wszechświata”.  

–  Powiedziałeś mi, że Prawo Uniwersalne wpływa na Świat Duchowy w inny sposób niż na 
materię? – zapytałam go, gotowa, by nauczyć się jak najwięcej tylko będę w stanie, nie tracąc ani 
chwili. 

– O skutkach działania Pierwszej Mocy – Prawa Uniwersalnego i jego składowych w Świecie 
Duchowym pomówimy później – powiedział Annis-gha. – Tak, jak już Ci powiedziano, jest to 
dużo bardziej skomplikowane niż działanie Prawa Uniwersalnego w Świecie Materialnym. 
Chciałbym jednak, żebyś zastanowiła się nad Drugą Mocą – Rozwojem i nad tym, jakie mogą 
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być skutki jego działania w Świecie Duchowym. Przy naszym następnym spotkaniu podzielisz 
się ze mną swoimi przemyśleniami. 

– Powróć teraz do swojego ciała – powiedział Rhami-yata, tak, jak czynił to zwykle pod koniec 
moich transów. Po raz pierwszy poczułam ulgę, słysząc te słowa, a nie – tak jak zawsze 
wcześniej – niezadowolenie z powodu końca lekcji. Może dlatego, że to powiedzenie było mi tak 
dobrze znane, a może dlatego, że głowa mi już pękała od tych wszystkich nowości. 
Zdecydowanie potrzebowałam odpoczynku i przemyślenia sobie tego, co zaszło. 
Wielowymiarowa rzeczywistość czy nie – miałam tylko jeden umysł i musiałam sobie w nim 
wszystko poukładać – jakoś dotrzymać kroku biegowi wydarzeń. Tym niemniej było jeszcze coś, 
o co koniecznie chciałam zapytać. 

Lata temu, kiedy dowiedziałam się, że imię Rhami-yata oznacza „Koniec Snu”, zrozumiałam, 
dlaczego miałam lekcje właśnie z nim. Budziłam się wówczas z czegoś, co zwykłam nazywać 
„duchowym otępieniem”. Jest to stan umysłu, w którym trwamy w naszym cielesnym życiu, 
działając jakby „na automatycznym pilocie”. Myślimy i funkcjonujemy pod wpływem naszego 
zaprogramowania, wprowadzonego nam do głów przez naszych opiekunów, nasze środowisko, 
system wierzeń pochodzący z obszaru, na którym się urodziliśmy, wpływ systemu edukacji na 
nasz sposób rozumowania itd. Kiedy poznałam Rhami-yatę, zaczęły spadać mi klapki z oczu, 
abym mogła dostrzec tę wiedzę, która dostępna jest dla każdego z nas, jeśli tylko otworzymy się 
na tyle, by ją otrzymać.  

– Chwileczkę – powiedziałam – zanim pójdę, chciałabym wiedzieć, co oznacza Twoje imię, 
Annis-gha. 

– Symbolicznie oznacza to „Przejście przez Wrota” – odpowiedział. 

*** 

Obudziłam się z transu i wyjrzałam przez okno. Na zewnątrz było zimno, a szare marcowe niebo 
wyglądało jak stara, wyblakła kurtyna. Westchnęłam, ciągle jeszcze czując w środku ciepło 
pięknej pogody, która nigdy nie przestawała nas rozpieszczać w rzeczywistości, jaką 
odwiedzałam podczas transów.  

– Nawet jedna chmura się nie rozeszła – pomyślałam. Przyjdź już wiosno, nie bądź taka 
wstydliwa. Ukaż nam rąbek swojego oblicza.  
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Przeciągnęłam się ostrożne, żeby nie urazić bolącej ręki. Nie było zbyt wiele pozycji, w których 
byłoby mi wygodnie i musiałam uważać na wszystko, co mogłoby jeszcze pogorszyć mój 
syndrom. 

– No cóż, – pomyślałam – Mi-kotka nawet by nie odnotowała, że coś jej dolega.   

Uśmiechnęłam się na wspomnienie mojej ukochanej kotki. Miała w sobie taką dostojność. Nawet 
wtedy, kiedy miała już prawie dwadzieścia dwa lata i zachorowała na raka, nadal pozostawała 
radosna i nigdy się nie skarżyła. Tak wiele się nauczyłam od tego małego stworzonka o ogromnej 
Duszy. Wciąż za nią tęsknię.  

Ponownie zamknęłam oczy, próbując przywołać w pamięci jej kochany pyszczek. Ale jedyne, co 
powstawało w mojej wyobraźni, to bezbarwny rozmyty obraz – podobny do tego, który 
zobaczyłam wcześniej w transie. Wszystko wyglądało inaczej w szarości Świata Duchowego.  

Myślałam dalej o Mi-kotce, jej licznych wspaniałych przygodach i chwilach, jakie spędziłyśmy 
razem. Pamiętam, jak chowała papierowe kulki pod meble, a potem śmiesznie przechylała głowę, 
przyglądając mi się, kiedy próbowałam je wydobyć. Lub jak uwielbiałyśmy tańczyć razem wokół 
pokoju, tzn. ja tańczyłam, a ona podążała moimi śladami z uniesionym ogonem. Moja mądra 
kotka wiedziała, jak cenny jest każdy moment i nigdy nie umniejszała znaczenia niczego, co jej 
się przydarzało. Wszystko było ważne i wszystko było ekscytujące dla jej kochającego serduszka. 

Otworzyłam oczy. Teraz, po powrocie z wizyty w Świecie Duchowym, w pełni zrozumiałam, 
dlaczego jesteśmy w stanie zrobić tak duże postępy, przeżywając swoje fizyczne życie. W 
Świecie Materialnym każdy moment może stać się szansą dla naszego rozwoju. Kiedy 
spacerujemy, rozmawiamy, osiągamy cele, uprawiamy seks, spożywamy posiłki, tańczymy, 
uczymy się lub gonimy za papierowymi kulkami. Natomiast w Świecie Duchowym jesteśmy 
ograniczeni wyłącznie do wizji naszych Dusz i umysłów. Paradoksalnie nasze fizyczne życie daje 
nam większe możliwości ewolucji i poszerzenia świadomości, którą jesteśmy. 

„To nie tylko nasze podróże po Świecie Duchowym, ale także przede wszystkim nasze 
doświadczenia w Świecie Materialnym mogą nas doprowadzić do zrozumienia, jak działa ten 
Wielki Projekt, którego wszyscy jesteśmy częścią.” – powiedziałam na głos i sięgnęłam po swój 
notes. Kiedy spisywałam wspomnienia z transu, uzmysłowiłam sobie, dlaczego moje nowe lekcje 
musiały się odbywać w Komnacie Potęgi. Struktura tego pomieszczenia – będąc swoistym 
pryzmatem, kryształową półkulą z dwunastokątną podłogą – odzwierciedlała wielopoziomowe 
kontinuum Świata Duchowego. To właśnie dlatego tak łatwo mogła stać się wrotami do 
„zaświatów”.   



NARODZINY	  DUSZY	  –	  JOHANNA	  KERN	  –	  DARMOWY	  FRAGMENT	  
Wszelkie	  Prawa	  Zastrzeżone	  ©	  Johanna	  Kern	  

	   16	  

Usłyszałam, jak otwierają się drzwi wejściowe. To mój mąż wracał właśnie z pracy.  

– Już jesteś! A wiesz co? Jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, że tu jesteśmy – powiedziałam, 
kiedy wchodził do pokoju. – Tu, na tej planecie, w tym konkretnym czasie.  

Patrick nawet nie uniósł brwi ze zdziwienia. Wcale nie był zaskoczony tym nietypowym 
powitaniem. 

– Ależ oczywiście, że jesteśmy szczęściarzami – zgodził się i dał mi całusa. 

Spojrzałam w jego ciemne łagodne oczy. – Piękny dzisiaj dzień, prawda? 

– Niewątpliwie – odpowiedział. 

Gdybym nie znała prawdy, mogłabym pomyśleć, że on także nauczył się dużo od mojej 
brązowawej puchatej Mi-kotki. 

KONIEC DARMOWEGO ROZDZIAŁU 

Po więcej informacji zajrzyj TUTAJ: 

http://johannakern.pl/produkt/narodziny-duszy-kontynuacja-mistrza-i-zielonookiej-
nadziei/ 


