
Rezonans 
 

W poprzednich odcinkach opisywałem  w uproszczeniu budowę energetyczną Wszechświata, występujące  
w nim wibracje, matryce, siatki oraz przedstawiłem teorię WIEM (Wibracyjno-Informacyjno–
Energetycznego Modelu powstawania, ewolucji i funkcjonowania Wszechświata). Zależało mi na 
szczegółowym wyjaśnieniu  niektórych pojęć, ich zrozumieniu  przez Czytelników, by następnie móc  
omówić  podstawę funkcjonowania naszego świata, jaką stanowi rezonans energetyczny.

Jak już wcześniej pisałem, najbardziej elementarną, najmniejszą matrycą świata materialnego jest matryca 
pierwiastka chemicznego. Można tu ,oczywiście, odnieść się  do struktury atomu, jednak wydaje się to mało 
istotne i  przyjemność tę zostawmy współczesnym fizykom, dzielącym włos na czworo, a cząstki atomu na 
rozmaite kwarki, nawet powabne.

Wszelka materia zbudowana jest z atomów.  Atomy to w rzeczywistości „pusta” przestrzeń, w której 
poruszają się cząstki energii. Współczesne badania struktury atomowej dowodzą, że cząstki elementarne 
zachowują się  zdumiewająco. Teoria nieoznaczoności Heisenberga powiada, że nie można określić 
jednocześnie miejsca ich pobytu i prędkości. Pary fotonów, choćby były oddalone od siebie o lata świetlne, 
zmieniają prędkość i kierunek dokładnie w taki sam sposób. Co jeszcze bardziej zadziwia – zewnętrzny 
obserwator ma ewidentny wpływ na ich zachowanie. Zatem obecnością i myślą możemy (to nie wymysł 
bioenergoterapeutów – tak mówi fizyka kwantowa) modyfikować stan rzeczywisty. Czy to nie jest 
szokujące?

Wniosek wypływający ze stricte naukowych doświadczeń zdaje się być zgoła paranaukowy: cały nasz świat 
wygląda po prostu tak, jak tego oczekujemy i może zmieniać się zgodnie z naszymi potrzebami i intencjami. 
Świat zatem to nic innego, jak czysta energia podporządkowana naszej woli.

Wg najnowszej teorii fizyki kwantowej (naukowcy wciąż poszukują takiej, która odpowiadałaby na każdą 
wątpliwość i uwzględniała efekty wszystkich oddziaływań w przyrodzie zarówno słabych, jak i silnych)  
świat jest zbudowany z mikroskopijnych strun o wielkości 10-33 cm, które nie są podstawowymi  
elementami materii, lecz jej wibracjami. Manifestują się one dopiero jako konkretna materia wówczas, gdy 
nastąpią  odpowiednia częstotliwość drgań i układ  tych strun. Proszę zwrócić uwagę – WIBRACJAMI!

Tak więc każda ze strun potrafi drgać z różnymi częstotliwościami w zależności od obiektu, który ma za 
pomocą tych drgań przedstawiać.

Podstawą teorii WIEM, jest założenie, że wszystko jest energią wibracyjno- informacyjną poddaną energii 
czasu. Wibracja i informacja to pojęcia tożsame. Przekazywanie informacji czyli wibracji dokonuje się w 
oparciu o  zjawisko  fizyczne,  jakim jest rezonans energetyczny.  Idąc dalej -  myśl  to także  energia 
wibracyjno-informacyjna i  przekazywanie informacji myślowej odbywa się również  na zasadzie zjawiska 
rezonansu energetycznego.

Wymiana informacji między matrycami  na tych samych lub wyższych i niższych poziomach odbywa się na 
zasadzie tego samego rezonansu. Matryce tworzące siatkę funkcjonują podobnie. Cały Wszechświat jest 
jednym, wielkim drganiem, wibrujący mikrostrunami  o różnych długościach  oraz  ich harmonicznymi, 



między którymi dokonuje się wymiana wibracji, a co za tym  idzie – informacji.

Człowiek, element Wszechświata – to również złożona, drgająca struna – wibrująca  na różnych poziomach. 
Jego czułą anteną odbierającą wszelkie drgania Kosmosu jest kręgosłup, którego każdy krąg odpowiada za 
unerwienie  i doenergetyzowanie odpowiedniego zestawu narządów wewnętrznych. Te kosmiczne 
powiązania z drganiami Kosmosu to nasza osobista matryca energetyczna. Dla Całości istnieje podobna 
matryca. Niewykluczone, że jest to odkryte przez angielskiego biofizyka Rupertha Sheldrake’a pole 
morfogenetyczne lub jego pierwowzór – Kronika Akaszy. Stworzona od Początku, funkcjonuje jako 
wzorzec i do niej odnosi się aktualny stan funkcjonowania, skrzywiony przez ingerencję innych energii i 
nasze słabości. W wyniku takiej ingerencji rezonans z kosmiczną matrycą wzorcową coraz bardziej się 
„rozjeżdża”. Jeśli nasila się to permanentnie – stajemy się nagle zupełnie inną wibracją, która nie może 
odnaleźć swojej matrycy podstawowej. Rozpoczyna się proces eliminacji złej energii z siatki. Zaczynają się  
pojawiać choroby, niedomagania psychiczne, rozchwiania. Najważniejsze wówczas staje się przywrócenie 
właściwej częstotliwości, osobistego tonu, z którym przyszliśmy na świat, a zarazem „dostrojenie” go do 
wzorca, ku któremu dążymy. Uzdrawianie to „podłączanie” do „matrycy idealnej” – czyli przez rezonans 
energetyczny (działanie uzdrowiciela) - przekazywanie wibracji-informacji . Służą temu rozmaite praktyki, 
o których jednak przy innej okazji.

Rezonans energetyczny to przenoszenie energii wibracji-informacji  z jednego obiektu na inny. Istnieje 
ścisły związek między wibracjami, informacją, energią, matrycami i siatką. To matryce na różnych 
poziomach poddane rezonansowi tworzą siatkę. Spojrzenie na budowę Wszechświata przez pryzmat 
zjawiska rezonansu między poszczególnymi poziomami matryc i siatki ukazuje zupełnie inny wymiar 
otaczającego nas świata, którego wielu, choć patrzy – nie dostrzega.

Kamerton drgając, wydaje charakterystyczny dla niego ton, zależny od wielu czynników: wielkości,  
materiału użytego do jego wytworzenia oraz ośrodka, w jakim drga. Jego dźwięk zajmuje określone miejsce 
w przestrzeni. Nie ma dwóch jednakowych dźwięków, podobnie jak nie ma dwóch identycznych wibracji.

Jako uzdrowiciel mam świadomość, że jestem jedynie kamertonem. Pierwsze znaczące uderzanie weń 
nastąpiło w wieku 6 lat, gdy uczono mnie teorii muzyki i gry na wielu instrumentach. Potem czyniono to na 
różnych poziomach, niekoniecznie muzycznych. Aż wreszcie osiągnąłem taki poziom rozwoju duchowego, 
że już wiem, iż jestem jedynie kamertonem rezonującym ze Wszechświatem. Nauczyłem się tej sztuki i jest 
ona dla mnie zrozumiała i harmonijna, o ile nikt nie próbuje mi narzucić swojego sposobu widzenia i czucia 
świata. I potrafię synchronizować się z Kosmosem na miarę moich umiejętności i potrzeb.

Świadomość, że wszystko co nas otacza, cały Wszechświat, to jeden ogromny, wibrujący, będący w ciągłym 
rezonansie Organizm prowadzi nas ku Światłu i epoce Wodnika.
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