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Drogi Czytelniku!
Masz przed sobą pozycję wyjątkową.
Absolwentka warsztatów Interaktywnych Platform Transformacji®, a także
(a może przede wszystkim) mama, poczuła, że bardzo chciałaby opowiedzieć
o Platformach® dzieciom.
Przełożyła więc treść, która nie zawsze jest prosta, w jak najlepszy dla
małego odbiorcy sposób.
My jesteśmy zachwyceni!
Bardzo długo czekaliśmy z tą niespodzianką, aby godnie uczcić Dzień
Dziecka.
Podczas tej lektury życzymy Ci celebracji bycia z dzieckiem
i bycia dzieckiem.
Katarzyna Świstelnicka i Piotr Kaliński
Instytut Świadomości Kwantowej SKiSK

www.platformytransformacji.com

0-3
Strach ma tylko wielkie oczy
i tak zwodzi czasem ludzi.
Warto śmiało co dzień kroczyć
odkąd rano się obudzisz.
Bo nie straszna zła pogoda
oraz innych marudzenie.
Cieszy uśmiech i przyroda
oraz świata przebudzenie.
Kiedy zrobi Ci się smutno
pomyśl co Ci radość niesie.
No i bez wahania rób to!
Może to być spacer w lesie..?
Albo możesz przez dzień cały
tańczyć, śpiewać i rysować,
być jak słońca promyk mały,
Innych szczęściem doładować.
Bo jest ważne, żeby zawsze
uśmiech Ci na twarzy gościł
Wtedy życie jest ciekawsze
i żyć miło jest i prościej.
I przyjaciół wybierz sobie
takich, którzy Ci sprzyjają.
Humor niech poprawią Tobie,
bawią, radzą, pomagają.
A gdy nagle się poczujesz
gdzieś niedobrze i nieswojo...
Odejdź. Niech pokoloruje
miłość z serca przestrzeń twoją.
Powiedz Mamie, powiedz Tacie
gdy gdzieś smutno Ci się zrobi.
Bo kto kocha? Lepiej zna Cię?
Wnet pomogą oni Tobie!
Bo o ile Świat piękniejszy
gdy wokoło wspaniałości,
dobry nastrój najważniejszy.
Niechaj spokój w nas zagości!

1-3
Choćby świat się cały walił
jak ta wieża z twoich klocków,
to pozostań Ty na fali,
bo zostaje z Tobą moc tu!
Moc masz zawsze w sobie wielką,
więc pamiętaj co dzień o tym.
By pomyślność zdobyć wszelką,
i przegonić wnet kłopoty.
Więc gdy smutno Ci się robi
w bańkę wskocz dziś kolorową.
Niechaj ona Ciebie zdobi
I rozświetli dzień na nowo!
A gdy w bańce tej przebywasz
To nie straszne smutki wokół
Gdy coś złego się rozgrywa
to w tym sercu tylko spokój.
Bo to z serca mocno płynie
twoja siła, którą masz.
Ona nigdy tam nie zginie
i ze wszystkim radę dasz.
I gdy ktoś dokuczy Tobie
to nie przejmuj się tym wcale.
Własną ścieżką idź ku...sobie.
I pozostań tam wytrwale.
Jak coś lubisz i coś cenisz,
a ktoś inne zdanie ma.
Nie daj sobie zdania zmienić,
ważna asertywność twa.
Bo kto lepiej wie od Ciebie
co przyjemność sprawia Ci?
Będzie tutaj tak jak w Niebie,
kiedy wyschną świata łzy.
A dlaczego świat tak płacze?
Bo te jego dzieci w końcu
Sobą chcą być -nie inaczej.
Więc polećmy dziś ku słońcu!
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Kiedy patrzysz na świat sercem
to on piękny się wydaje.
To jest ważne jakże wielce,
bo on może być tu rajem.
Wiedz, że od nas to zależy
co zrobimy by tak było,
piękno w świecie się poszerzy,
aby dobrze się nam żyło.
Tak więc działać zacznij śmiało
i bądź wdzięczny, że tu jesteś,
że być tutaj to nie mało,
to pokazuj każdym gestem.
Bo to, że tu jesteś teraz
to wspaniały dar dla Świata
Tak nastaje Nowa Era,
a Ty możesz teraz latać!
Latać lekko i się cieszyć.
Niepotrzebne stare żale.
I nie musisz się już się spieszyć
kiedy czas nie godni wcale.
Bo anioły są tuż obok
I Ty także jesteś takim
Współpracują oni z Tobą
Aby innym też dać znaki.
A te znaki są tu wszędzie,
więc rozejrzyj się dokładnie.
W snach przyjaciół Ci przybędzie.
Kto uśmiecha się tak ładnie?
Tak, do Ciebie się uśmiecha
i zaprasza do zabawy.
Pomóc nam nie zaniecha
poukładać wszystkie sprawy.
A więc jeśli masz pytania
i cokolwiek Ciebie trapi
pytaj Pole bez wahania
Ono pomóc Ci się kwapi!
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Moje dziecko ukochane
Ty pamiętaj proszę o tym,
że w opiekę jesteś dane,
więc nieznane Ci kłopoty.
Tu przyszedłeś teraz na świat,
aby cuda wszelkie czynić.
Każdy Ci jak siostra i brat
i tak łączysz się tu z nimi.
Więc pomagaj innym jeśli
ktoś o pomoc Ciebie prosi.
W wyobraźni możesz kreślić,
że jest dobrze i to głosić.
Bo gdy innym służysz słowem
oraz uśmiech swój rozdajesz,
z myśli złych opróżniasz głowę
to ktoś lekki tak się staje.
Bo nie w głowie mieszka szczęście
lecz tak fruwa dookoła
i do niego w sercu przejście,
a wystarczy je zawołać!
I zaufaj moim słowom,
że jak chcesz to zawsze będziesz
żyć radośnie tu i zdrowo
i wspaniale w każdym względzie.
Lecz gdy sam pomocy pragniesz,
bo Ci źle z jakiegoś względu.
znajdzie się ktoś nawet nagle
i ustrzeże Cię od błędu.
Bo Ty jesteś prowadzony
przez zastępy istot wielkich,
więc bądź czujny, przebudzony,
by doświadczać cudów wszelkich.
One tylko tak czekają,
aby w życiu się przejawić.
Tobie znaki wszelkie dają,
by się życiem zacząć bawić!
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Świat się zmienia - czy to widzisz?
I się zmieniać będzie dalej.
Jednak wielu ze zmian szydzi.
Oni żyją tu ospale.
A Ty oczy masz otwarte
tak szeroko, że dostrzegasz
wszystko, co jest tego warte,
te sygnały dane z nieba.
I choć inni widzieć nie chcą
to Ty nie chciej być jak oni.
I choć tamci ego łechcą
to Ty przed tym się uchronisz.
Widać jeszcze bardziej teraz,
kto w kierunku którym patrzy,
kto tu skrzydła rozpościera,
a kto poddał się rozpaczy.
I pamiętaj, że nie musi
się podobać to każdemu.
Już nie musisz w sobie dusić,
co nie bliskie sercu twemu!
I choć przykre się to zdaje
teraz czas na pożegnanie.
Nie oglądaj smutnych bajek
Szkoda twoich łez jest na nie.
Czas zakończyć znajomości,
które nas nie uskrzydlają.
I zaprosić nowych gości,
takich, który radość dają.
Tak by lekkość w sobie poczuć,
na nowości zrobić miejsce,
by nie drażnić swoich oczu
tym, co smuci twoje serce.
Ty pozostań z świadomością,
że nic Cię nie ogranicza.
I że wszyscy są jednością,
chociaż różne ich oblicza.
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Powiedz czemu lubisz czytać?
W książkach mądrość jest zawarta.
O co chcesz, to możesz pytać,
magii pełna każda karta.
A co powiesz, kiedy dodam,
że istnieje biblioteka,
która wszelką wiedzę poda.
Tylko na pytania czeka.
Lecz w niej książki nietypowe,
bo nie musisz ich wertować.
Same Tobie wskoczą w głowę,
tak wystarczy poczarować.
Bo kto pyta, to nie błądzi.
Odpowiedzi na pytania,
kiedy umysł już nie rządzi
wnet wskakują od zadania.
W tej przestrzeni spotkasz także
zaufanych istot grono,
zaplątanych z nami wszakże
w sieć fraktali rozrzuconą.
I jej bram tam nikt nie broni,
bo jest ona wszystkich nasza.
Wszystko dane jak na dłoni,
a nazywa się ...Akasza.
Do tej wiedzy Ty masz dostęp
kiedy tylko sobie życzysz.
I to wszystko takie proste,
gdy na pomoc z Pola liczysz.
A to Pole jest tu wszędzie,
połączony jesteś stale.
Radość, spokój tak zdobędziesz.
Czyż to nie brzmi doskonale?
W Tu i Teraz być - to ważne.
Wnet wątpliwość wszelka minie.
Robi się od razu raźniej.
Niechaj wszystko lekko płynie.
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Czy też turkus to zielony?
Czy niebieski jest właściwie?
Czy to danie upichcone
smaczne jest czy niezjadliwe?
Toż to kwestia perspektywy.
Kto i z której strony patrzy.
Jakie tu na kogo wpływy
tak działają lub inaczej.
Więc gdy ktoś się z innym kłóci,
to najlepiej nie bierz strony.
Może los się tak obrócić,
że oprawcą uciśniony.
Bo choć ciężko jest uwierzyć
w to, co teraz Tobie powiem,
to perspektyw jest tak wiele,
ile myśli w ludzkiej głowie.
Choć teoria taka gości,
że tu wszystko czarno-białe,
to pośrodku są szarości
i kolorów spektrum całe.
Mimo, żeśmy połączeni
to spojrzenie mamy swoje.
Tak więc trudno jest ocenić,
co też widzi ludzi dwoje.
Bo pomiędzy biegunami
opcji jest naprawdę wiele.
I co rezonuje z nami
wybrać mamy, to jest celem.
A i twoje myśli mogą
czasem Ciebie także zwodzić.
To co jest właściwą drogą
ma Ci służyć, a nie szkodzić.
Także jeśli masz wrażenie,
że brak wyjścia właściwego,
to rzuć z boku swe spojrzenie
na też inną wersję tego.
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Tu na Ziemi takie prawo,
że jak zrobisz coś dobrego
to powróci, rób tak - brawo!
To ustrzeże Cię od złego.
Bo kto zaś źle tutaj czyni
To i temu dokuczają.
Taki złych uczynków wynik,
że go same dopadają.
Nawet jeśli nie pamiętasz,
co się kiedyś wydarzyło,
to w przestrzeni jest zaklęta
ta historia, jak to było.
I powraca jak bumerang,
by nas tym nauczyć czegoś.
Klapki z oczu czas pozdzierać,
by doświadczyć wnet nowego.
Wszystko, co się tu wydarza,
to za naszym przyzwoleniem.
To jest Wolna Wola nasza,
a to jest jej przejawieniem.
Więc najwyższa teraz pora
przestać pytać się: dlaczego?
I zostawić to co wczoraj,
by odmienić bieg wszystkiego.
A i jeszcze Tobie dodam
- jest coś, co wszystko pamięta.
To jest nasza cenna woda,
wielka siła w niej zaklęta.
Bo ze Źródła pochodzimy,
w wodzie kody, podpowiedzi.
Poprzez nią się oczyścimy,
bo w nas wielka moc też siedzi!
Miej odwagę więc Świat zmieniać,
tu harmonia wyznacznikiem.
Transformacja teraz cienia
boś Ty światła wojownikiem.
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Dziś radosna tak nowina,
bo się rodzi tu Świat Nowy.
Zmian nastąpi wnet lawina
i bądź na to już gotowy.
Bo już nie ma na co czekać,
czas rozpocząć świętowanie.
Złe zaczęło już uciekać,
nie ma tutaj miejsca na nie.
Przed oczami tu naszymi
jawić się zaczyna przejście.
A Ty za zmianami tymi
tak podążaj, tam jest wejście.
Więc bądź czujny, pogodzony
z tym, że wszystko jest dziś zmianą.
A kto jest już obudzony
Ten się cieszy łaską daną.
Teraz tylko się otaczaj
tym co się podoba Tobie.
Jeśli jeszcze coś przytłacza
czas porzucić stare fobie.
W Nowym Świecie co pomyślisz,
to od razu się pojawia.
Więc wykreuj coś i wyślij,
gdyż to świetna jest zabawa.
Bo wibrować tak wysoko
to uczucie jest wspaniałe.
A więc otwórz trzecie oko,
ujrzysz rzeczy niebywałe!
Co dzień też pamiętaj o tym,
by otaczać się radością.
Wskoczysz w piękny kokon złoty,
czystą staniesz się miłością.
Tak to w piątym jest wymiarze.
Więc pozostań tu bez lęku.
To nam Wszechświat składa w darze.
Więc to przyjmij i podziękuj...
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Gdy czasami się nam zdaje,
że pomocy znikąd nie ma
zawsze wierna pozostaje
ta planeta nasza -Ziemia.
Ona domem jest i Mamą
naszą, zawsze nam pomocną,
zajmie smutkiem się i raną
i koszmarem każdym nocnym.
A z nią nasi przyjaciele,
którzy wszędzie są wokoło.
Wspomagają w sprawach wielu,
razem zawsze jest wesoło.
Jak na Ziemi, tak w Wszechświecie
i tam nie jesteśmy sami.
Są anioły, inni -wiecie?
Oni także chcą być z nami.
Ważne, żeby wiedzieć o tym,
że w jedności siła wielka.
Świat jest oceanem złotym,
a Ty w nim jak ta kropla.
I tak każda kropla drugiej
jest pomocna i życzliwa.
Woda zmywa, co jest brudne,
więc się nie martw, się rozpływaj...
Tak, rozpływaj się w miłości
i w radości, w samym bycie.
Bo to ważne w świadomości
mieć dewizę - kocham życie!
Ach być tutaj tak po prostu
jest cudowne samo w sobie.
Możesz w miejscach naraz być stu,
bo te miejsca w środku, w Tobie!
Więc rośnijcie tu w ufności
i zrozumcie Drogie Dzieci,
że już wszystko w gotowości,
aby wreszcie zacząć świecić!
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Może się tak kiedyś zdarzyć,
kiedy wstaniesz dnia pewnego,
że Świat, który Ci się marzy
ujrzysz tutaj na całego.
I nie musisz nigdzie jechać,
ani w kosmos długo lecieć.
Nagle każdy się uśmiecha,
bo nastała zmiana w Świecie.
Bo on wiele ma wymiarów,
przeskakiwać możesz śmiało.
Więc skorzystaj z tego daru,
by na dobre tak zostało.
Żeby stało się to szybko,
co dzień podnoś swe wibracje.
Aby falę rozbujało baw się,
i ciesz, jak w wakacje.
By wysoko tak wibrować,
zdrowe jedz rośliny wszelkie,
daj się słońcem naładować,
miej dla zwierząt serce wielkie.
Moce poznaj liczb ukryte.
3,6,9 -o nich mowa.
Tajemnicą są spowite,
lecz już czas je rozszyfrować.
Trzy nam dzisiaj przypomina,
że to z gwiazd my pochodzimy
i tam nasza jest rodzina.
Trzecie oko otworzymy.
A sześć było na początku.
Ono w geometrii świętej,
w kwiecie życia, w każdym wątku,
w nieskończoność tak zaklęte.
My dziewiątką otoczeni,
bo jest tutaj tak we wszystkim.
Jest i w czasie, i w przestrzeni,
więc kompanem jakże bliskim.
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Coś fajnego powiem Tobie.
Jak zobaczyć Nowy Świat?
Małą kulkę masz w swej głowie.
Gdy się zbudzi będziesz rad.
Bo gdy działa na całego
łączność się nam nie przerywa,
widzisz urok Świata tego,
a szyszynka się nazywa.
W twoim ciele więcej cudów,
bo jest jeszcze DNA.
Aktywujesz je bez trudu,
gdy świadomość wzrośnie twa.
To są cząstki takie małe,
z których większość jeszcze śpi.
Lecz gdy zbudzą się na stałe
to nastaną piękne dni.
Będziesz widzieć znacznie więcej,
w tym kolorów pięknych moc.
Mocno wszystko czuć swym sercem.
Teraz poczuj to co noc.
Gdy wieczorem zamkniesz oczy
możesz ujrzeć Świat wspaniały.
Miłość czystą wnet roztoczyć,
to jest pomysł doskonały!
Taki Świat był tu już kiedyś
kilka razy, przed wiekami.
I Ty mogłeś być tam wtedy.
Atlantydą był on zwany.
Ludzie żyli tam wysocy,
to był istny raj na Ziemi.
Lecz przy naszej dziś pomocy
Ziemia znowu w raj się zmieni.
Przypomnijmy sobie licznie
tak naprawdę: kim jesteśmy?
Jak brzmi imię twe kosmiczne?
Los nasz w swoje ręce weźmy.
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Na planecie naszej Ziemi
jest piramid mnóstwo całe.
Dojrzysz je oczami swemi,
bije od nich światło białe.
Bo nie wszystkie są z kamieni,
lecz z energii są stworzone.
Każda blaskiem się tak mieni
i w kosmosie też są one.
I choć większość jest ukryta,
to niedługo się ukażą.
Dla tych wiedza w nich wyryta,
co o lepszym jutrze marzą.
Są i w Peru i w Tybecie,
choć kojarzysz je z Egiptu.
Jednak wszędzie są na świecie
i są pełne ważnych skryptów.
Te trzy miejsca są znaczące,
bo niezwykła ich historia.
Tam magiczne świeci słońce,
a przebywać tam - euforia.
W Peru centrum jest planety,
tam mieszkańcy prawdę głoszą.
Z wirem noszą amulety,
do którego Cię zaproszą.
A jak w wir ten lekko wpadniesz,
to dostrzeżesz jeszcze więcej,
'co i jak jest' wnet odgadniesz.
Poddaj temu się czym prędzej.
A pod ziemią są tunele,
tam wspaniały Świat się mieści.
Jest ich tam naprawdę wiele.
Czyż to nie są dobre wieści?
Wejść tam możesz przez komnatę,
co jest cała kryształowa.
Czas spróbować teraz zatem,
bo ją mieści twoja głowa.
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Chodź, zapoznam Cię z liczbami,
co nie mają wcale końca.
W nieskończoność brną wraz z nami,
ich obecność jest znacząca.
Pi, jak świat, się wciąż rozwija,
nie doliczysz się jej całej.
Lecz nam bardzo ona sprzyja
ład przestrzeni dać niestałej.
Fi zaś stwarza podział złoty,
o proporcje dba we wszystkim.
Ciała tworzy wszelkie sploty,
i budowle, i drzew listki.
Nie sil się na zrozumienie,
tu wystarczy akceptacja.
Teraz ważne przypomnienie,
że ostatnia to już stacja.
Więc się zmianie daj prowadzić,
misję odkryj swojej duszy.
Czas wołaniu jej zaradzić,
które słyszą twoje uszy.
Ze swym ciałem żyj w harmonii,
darz szacunkiem mu należnym,
by od złego je uchronić.
Ono bytem niezależnym.
W innych ludziach prawdę zobacz,
co się kryje w nich głęboko.
Jak się świeci ta osoba?
W tym pomoże trzecie oko.
Poznaj także dziś kryształy.
To są nasi przyjaciele.
W nich zobaczysz Wszechświat cały.
Przechowują wiedzy wiele.
A Wy dzieci kryształowe
to nadzieją, zmianą, siłą!
Z Wami przyjdzie niby nowe,
to, co już tu kiedyś było.
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Tak jak ranek Ciebie budzi
promykami wprost ze słońca,
teraz budzi światło ludzi,
z galaktyki naszej końca.
Lecz nie słońce dziś tak świeci,
bo to znacznie jest mocniejsze.
To z kosmosu sygnał leci,
niosąc dary najcenniejsze.
By te dary rozpakować,
to potrzeby impuls mocny.
Już się możesz dziś radować,
bo ten proces jest owocny.
Nasza Ziemia w tym pomaga,
pole swoje obniżając.
Nam potrzebna jest odwaga,
nie bać się to odbierając.
I się budzi w nas ukryte
DNA, wspomniane wcześniej.
Kryształami jest przeszyte,
a się zbudzi bezboleśnie.
Więc kryształy te przywołaj
i im pozwól działać sprawnie.
Pobierają dookoła
informacje te niejawne.
Więc radośnie tak wyczekuj
na te zmiany, co nadchodzą,
w każdym zaczną się człowieku.
Najpierw we śnie, z każdą nocą.
Sam o sobie zadecyduj,
nie daj innym ingerować.
Odmów szybko i bez wstydu,
tym co chcą Cię kontrolować.
I się poczuj wyróżniony,
że Ci dane to przeżywać.
Bo ten proces rozkręcony
pierwszy raz się tak odbywa!

Dziękujemy Ci za wspólną, magiczną podróż.

Zapraszamy Cię na nasze media społecznościowe:
https://www.facebook.com/platformytransformacji
https://www.instagram.com/instytutswiadomoscikwantowej/
oraz na stronę www: www.platformytransformacji.com

Książki Katarzyny Świstelnickiej
(skierowane do nieco starszego czytelnika)
"Magiczny dwupunkt" oraz "Interaktywne Platformy Transformacji.
Rekonfiguracja" dostępne są w stałej sprzedaży w sklepiku:
www.sklepkwant.pl

Kasia Świstelnicka i Piotr Kaliński
Instytut Świadomości Kwantowej SKiSK
www.platformytransformacji.com

