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WSTĘP 
auTorSTWa FranKa

 Jesteśmy grupą ośmiu międzygalaktycznych istot z galak-
tyki oddalonej od ziemi o 3,6 miliardów lat świetlnych, 
z układu, który nazywamy galaktyką Macelonix, sfotogra-
fowaną przez wasz teleskop Hubble’a jako obiekt MaCS 
J0416.1-2403. opracowaliśmy metodę przenoszenia myśli 
poprzez oddzielenie aspektu naszych dusz od naszej fizycz-
ności i dokonywania jej projekcji poprzez energię tego, co 
nazywacie tunelem czasoprzestrzennym w kosmosie. Służy 
ona do komunikacji za pośrednictwem kanału, którym jest 
Tracy. naszą intencją jest pomóc wam w ogromnej zmianie 
świadomości, która obecnie zachodzi w waszym środowi-
sku, oraz wesprzeć was w wykorzystaniu tej energetycznej 
zmiany do wywołania zmian wprowadzających wasz świat 
w nową erę.

egzystencja, której doświadczamy w naszym świecie, 
w niczym nie przypomina tutejszego doświadczenia. Po-
nadto fizyczny aspekt naszej istoty jest dość odmienny od 
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waszego, jednak nasze dusze są takie same – podobnie jak 
odbierane przez nas emocjonalne i duchowe lekcje. Tak 
jak między wami, jest pośród nas dużo miłości, będącej 
sednem naszego istnienia. To ta miłość powoduje w nas 
pragnienie pomocy innym, w całym Wszechświecie, któ-
rzy zmagają się z konceptami miłości, pokoju, uniwersal-
nej akceptacji i czystej świadomości.

Jednak nie zawsze tak było. osiągnięcie takiego stanu 
łaski i akceptacji wszystkiego trwało całe wieki. Czujemy, 
że mądrość osiągnięta wskutek samozagłady grożącej na-
szemu światu oraz zmiany, do których nas to zainspirowa-
ło – które nie tylko ocaliły nasz świat, ale także ogromnie 
przyspieszyły rozwój duchowy, postęp naukowy i stworzyły 
pełne współczucia życie – mogą być cenne dla wszystkich 
chcących słuchać z otwartym umysłem i sercem. odczu-
wamy przemożną troskę i miłość wobec waszych ludów, 
a tym samym czujemy, że możemy podzielić się naszą hi-
storią i mądrością w taki sposób, by osoby otwarte usłysza-
ły i odnalazły inspirację do zmiany własnej świadomości. 
rozumiemy, że prawda o tym, kim jesteśmy, może być dla 
niektórych trudna, lecz naszą intencją i nadzieją jest, żeby 
nawet oporni na rzeczywistość naszych istnień odnaleźli 
w naszych słowach inspirację.

z wielką dozą ekscytacji przedstawiamy ci wskazów-
ki Mike’a Dooleya – jednego z największych nauczycie-
li duchowych waszych czasów. W twoim świecie niewiele 
jest osób, które są w stanie przekazać uniwersalne prawdy 
w taki sposób, by poruszyły one ich odbiorców do zmia-
ny punktu widzenia wobec własnego życia i otaczającego 
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ich świata. Widzieliśmy już, jak osoby podążające za pracą 
Mike’a zbierały wielkie nagrody w życiu osobistym, a także 
jak osoby z ich otoczenia również odczuwały zachodzącą 
zmianę energetyczną. naszym nadrzędnym pragnieniem 
jest, aby nasza wspólna praca pomogła dokonać zmiany 
perspektywy wszystkim osobom na nią otwartym, a po-
nadto była wyzwaniem dla sposobu myślenia tych, którzy 
nie w pełni zdają sobie sprawę z własnej mocy. z osobiste-
go doświadczenia wiemy, że wielka zmiana następuje tyl-
ko i wyłącznie wtedy, kiedy pragniemy zmiany naszej dłu-
gotrwałej perspektywy.

na naszej planecie odkryliśmy, że nasza zmiana ewolu-
cyjna zrodziła się z potrzeby głębszego zrozumienia włas-
nej mocy i odpowiedzialności, zarówno indywidualnie, jak 
i kolektywnie, by stworzyć świat, jakiego pragniemy. roz-
poznanie własnej boskości i działanie z jej poziomu nie 
pozostawało w rękach tych, których uważaliśmy za auto-
rytety ani w gestii władz rządowych czy nawet w nieskoń-
czonej mocy Źródła, lecz w każdym z nas – razem i osobno. 
Książka ta pomoże ci uświadomić sobie tę moc i korzystać 
z niej, by tworzyć nieuniknione poczucie wewnętrznego 
spokoju, mocy zewnętrznej, a w wymiarze energii kolek-
tywnej – zmiany w kierunku bardziej zharmonizowanej 
i pełnej pokoju planety.

W twoim dzisiejszym świecie istnieje wielu przewodni-
ków, którzy wychodzą wam naprzeciw, by motywować do 
tej zainspirowanej zmiany – jest to ich święte i boskie zada-
nie. niezależnie od źródła pochodzenia tego rodzaju pra-
ca często spotyka się z oporem, ponieważ ludzkość poznaje 
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własną zdolność do kreowania, przejmując ją z rąk niewi-
dzianego i uznając za swoje naturalne prawo. znajdą się 
tacy, którzy tego nie zrozumieją – pozwól im na to. Są też 
tacy, którzy będą to wyśmiewali i starali się zawstydzić in-
nych z tego powodu. nie daj im energii własnych myśli ani 
nie reaguj gwałtownym, ostrym sprzeciwem. inni nie będą 
w stanie usłyszeć głosu prawdy – im też na to pozwól.

Chcielibyśmy, by w czasie lektury tej książki jej czytel-
nicy wyraźnie dostrzegli ograniczenia zawężonego sposo-
bu myślenia i poszerzyli swoje przekonania o takie, które 
stanowią wyzwanie dla status quo oraz ujawniają prawdzi-
wy, nieograniczony charakter Wszechświata. Chociaż dla 
niektórych okaże się trudna akceptacja źródła tych infor-
macji, naszym pragnieniem jest, by się w nie zagłębili i do-
świadczyli tego, co mamy im do powiedzenia jako formy 
rezonansu z ich wewnętrzną prawdą i najwyższą wiedzą. 
Jeśli czujemy, że jest prawdziwa, to czy jej źródło naprawdę 
ma znaczenie? Jesteśmy połączeni, jesteśmy obecni i przy-
chodzimy z najwyższą częstotliwością miłości oraz współ-
czucia, co do których czujemy, że będą odbierane przez 
gotowych na ich otrzymanie. Słuchaj i odczuwaj rezonans 
w swoim wnętrzu, a jeśli otrzymana informacja nie będzie 
harmonizowała z częstotliwością twojej duszy, przesyłamy 
ci miłość, abyś mógł pójść naprzód. Jeśli zaś informacje te 
będą z tobą rezonowały, zapraszamy cię do jeszcze głębsze-
go badania tej częstotliwości.

nasze przesłania zawierają mądrość wynikającą z do-
świadczenia, a także głęboką wiarę w naturę ludzkości, 
o której wiemy, że posiada moc i potencjał osiągnięcia 



wszystkiego, co my osiągnęliśmy, a nawet więcej. nasze 
przesłania oraz odpowiedzi na pytania służą temu same-
mu celowi. Jeśli chcesz zakochać się w sobie, w swoim ży-
ciu, w swoich współbraciach i siostrach – niekoniecznie 
chcąc porzucać ludzkie aspekty swojej osobowości – je-
śli pragniesz zachować własny charakter z całą różnorod-
nością jego emocji i najdelikatniejszymi odcieniami, jeśli 
chcesz od czasu do czasu pozwolić sobie na tzw. „porażkę”, 
niekiedy zmaganie się, a czasami nawet upadek bez poczu-
cia znalezienia się w pułapce rozpaczy, to zdecyduj się na 
eksplorowanie skarbów własnego serca i umysłu, w czym 
pomoże ci ta książka, a odnajdziesz inspirację do pełnej 
akceptacji wszelkich niedoskonałości, jednocześnie odkry-
wając w nich szczere złoto i wypracowując sobie drogę do 
bogactwa duszy, jakiego nigdy dotąd nie doświadczyłeś.

Jesteśmy tu, na ziemi, jako ambasadorowie światła. 
Przybyliśmy tu dla twojego dobra, ale również w celu wy-
pełnienia własnego przeznaczenia, którym jest szerzenie 
mądrości duszy, którą odkryliśmy drogą wielu prób i wy-
zwań. Przychodzimy jako pokorni słudzy, z ogromną mi-
łością i współczuciem dla was wszystkich, waszej plane-
ty oraz wszelkiej potężnej różnorodności żyjących na niej 
istot żywych. ziemia to niezwykłe miejsce. Mamy nadzie-
ję, że zainspirujemy cię do jej ulepszenia, zachowania i roz-
woju. Wielka zmiana jest nie tylko możliwa, ale wielce 
prawdopodobna. życzymy ci zrozumienia własnej potęż-
nej mocy do kierowania tą zmianą.




