
Loveillage Healing Center Project – Od Marzenia do Wzniesienia 

I Misja i Cel HC: LoveOn

Healing Centre jest miejscem/przestrzenią wibrującą energią Miłości. Stworzone po to, by siła MIŁOŚCi była dla każdego rozpoznana, 
oswojona, zaakceptowana, skonfrontowana i pomnażana. Miłość jest kluczem do samorealizacji i uzdrowienia. Miłość jest kluczem do boga 
w każdym stworzeniu. Poznając Miłość, doświadczając jej w uniwersalnym wymiarze, znajdujemy wszelkie odpowiedzi i jesteśmy 
całkowicie uzdrowieni, na każdym poziomie. Gdy uzdrowimy duszę, serce, umysł - ciało jest też samo przez się uzdrowione. Jam jest 
Miłością – ot, co musimy rozpoznać i czego doświadczyć.

Jesteś Światłem, Prawdą, Miłością. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić sobie na to. Na bycie Miłością. Szczęście okaże się wtem 
wszechbytem w stworzeniu. Karolina

„Jesteś Aniołem MIŁOŚCI. Znalazłeś się tu, na Ziemi z dwóch powodów – MIŁOŚĆ & ŚWIATŁO. Zapomnij o wszystkim innym. Oto Sekrety 
MIŁOŚCI:
1. Bądź ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI – zaakceptuj & POKOCHAJ siebie takiego, jakim jesteś. Stań przed lustrem i patrząc prosto w oczy powiedz 
do siebie KOCHAM CIĘ…
2. Praca z ENERGIĄ MIŁOŚCI – wysyłaj MIŁOŚĆ do osób dookoła Ciebie – patrząc im prosto w oczy powiedz (w myślach) KOCHAM CIĘ
3. Dzielenie się MIŁOŚCIĄ – cokolwiek robisz wkładaj w to zajęcie ENERGIĘ MIŁOŚCI, im więcej energii włożysz tym lepsze rezultaty 
otrzymasz…” Max Love

Na intelektualnym poziomie te prawdy są na tyle uniwersalne, rzec by można trywialne, że w ogóle nie ma sensu się nimi zajmować.  
Wydawać  by  się  mogło,  iż  rozmyślając,  wymyślając  ideę  Heling  Centre  należałoby  skupić  się  na  uzdrawianiu,  na  leczeniu,  na  
„zdejmowaniu” wszelkiego bólu czy trosk ludzkich, czyż nie? Otóż zarówno tak jak i nie. Miłość jest odpowiedzią na każde pytanie, jest  
lekarstwem na każdą chorobę wszelkiego pochodzenia (każda pochodzi z umysłu i jego dualności). Pozostaje tylko KOCHAĆ. Okazuje się,  
że często doświadczamy miłości z czysto intelektualnego poziomu, gdzie pewne skrupulatnie zbierane przekonania, wzorce, priorytety czy 
normy „kazały” nam wyprodukować koncepcje na temat tego, czym jest miłość, jak się ona przejawia i jakie ma oblicza. Niektórzy z nas 
wciąż spacerują po labiryncie zjawisk zadając sobie egzystencjonalne pytania, na które odpowiedzią jest czysta miłość. Inni poznali jej  
smak z poziomu doświadczenia bezwarunkowej miłości. Ci często przeszli szereg procesów, doświadczeń, celebracji itd. by rozpoznać, iż  
sami są Miłością, jak też wszystko wokół. Miłość jest energią, jest siłą powodującą stworzeniem. Często wystarczy nacisnąć w sobie guzik  
„ON”, przełączyć go z „OFF” i już jest! Miłość płynie i cuda się dzieją w naszym życiu. Niestety okazuje się, że takie metody szukania 
owego przycisku jak poranne picie  kawy,  czy chodzenie  do pracy,  lub też  nawet weekendowy „reset”  nie  są skuteczne.  Ba!  Nawet  
regularne i wydawać by się mogło zadowalające życie seksualne tez nie powoduje przełączenia przycisku totalnej Miłości z OFF na ON! Tu  
zaznaczam, że niewykluczone są przypadki, gdy powyższe metody przyniosły rezultat, są to bowiem wyjątki potwierdzające regułę ;-) .  
Otóż poszukiwacz sensu istnienia, człowiek głodny Miłości będzie szukał dalej, by w końcu przełączyć się z LoveOff na LoveOn. Jak to 
mawiał znany na świecie ziemianin „Szukajcie, a znajdziecie”. Wspominał gdzie szukać? Zapewne on jak i wielu jemu podobnych odkryło,  
że szukać należy w sobie. Wielu idąc ich śladami stwarzało różne ciekawe metody szukania w sobie, niektóre nawet okazały się skuteczne  
i doprowadziły wielu śmiałych poszukiwaczy do skarbu. Skarbu, jakim okazało się ich otwarte serce pełne czystej, niewzruszonej Miłości 
bezwarunkowej – jedynego panaceum na wszelkie „bolączki” tego świata. Rozpoznanie Miłości  w sobie zawsze ma jeden skutek: jest 
nieograniczonym szczęściem i jest zaraźliwe! 



Otóż przy konsultacji z ponad 50 różnymi ludźmi, z różnych zakątków świata zebraliśmy spory zasób metod, które mają jedno na celu: 
uzdrowienie, a raczej ozdrowienie, gdyż w swej naturze jesteśmy już doskonali, nie trzeba niczego uzdrawiać. Wystarczy ozdrowieć. Metod 
jest wiele, bo każdy z nas ma inne zaplecze doświadczeń, nawyków, poglądów, predyspozycji, zdolności, czy zainteresowań. Każdy z nas 
intuicyjnie czuje, która metoda da pozwoli mu na największe otwarcie i dotarcie do mety: ozdrowienia Miłością.

Z radością prezentuję zebrane metody, które w większości sprawdziłam na sobie, z których można korzystać w HC 
(Love+village=Loveillage Healing Centre?) :
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Pomarańczowe – w programie pobytowym dla każdego, niezależnie od indywidualnego procesu.

Sun Yoga, Moon Yoga

Pranayama – podstawy aby zwiększyć świadomość oddechu

Relax oczu – palming itp

Loveillage Healing Centre to miejsce samodoskonalenia, samorealizacji, uzdrowienia, urzeczywistnienia naturalnych mocy człowieka do 
samo-ozdrowienia i niezależności. Proces można nazwać wzniesieniem się świadomości poprzez ozdrowienie duszy, serca, umysłu, a co za 
tym idzie ciała fizycznego. Efektem jest niezależne funkcjonowanie człowieka na Ziemi w energii Miłości, samorealizacja, wyzwolenie i 
oświecenie, którym jesteśmy gotowi dzielić się z innymi dla pożytku wszystkich istot i wszechświata. Projekt „Od Marzenia do Wzniesienia” 
działa bez praktyk, które nacechowane są jakimkolwiek ruchem religijnym, cywilizacyjnym, społecznym, politycznym, wyznaniowym, choć 
możliwe, że korzysta z nauk i przekazów mędrców świata do celów wyłącznie poglądowych i dyskusyjnych. Tutaj każdy jest Mistrzem 
Swojego Życia i wzrasta poprzez samopoznanie, korzysta z samodzielnie wybranych metod by być samemu dla siebie światłem. 



Ideą przewodnią stworzenia wioski, a nie Spa, do którego się wpada na weekend czy na popołudnie, jest idea Re-nauczania, Re-konstrukcji  
programów wpojonych przez system karmiony energią strachu i podziałów, Re-connection ze źródłem w sercu każdego człowieka, ze 

źródłem w sercu Gai i sercu Kosmosu. Człowiek nie znając innego modelu życia, funkcjonowania na Ziemi, w społeczeństwie, nie zdaje 
sobie sprawy, że można żyć w wolności, jedności, szacunku, według wymiany energii czy nawet za darmo. Jeśli nawet już wie, to często nie 
ma odwagi lub pomysłu na zaczęcie nowego życia. Wioska Loveillage Healing Centre ma być w 100% samowystarczalnym organizmem, 
który sam się wykarmi, ogrzeje, napoi, ochroni, itp., itd. (no może 90% bo nie wiem jak wyprodukować maszynkę do golenia, farby albo 
podpaski… :P – może już będziemy umieli to stwarzać w 5D od tak…). W wiosce ludzie są ludźmi dla ludzi i pokazują im drogę harmonii z 
przyrodą, z ziemią, z naturą, z drugim człowiekiem, z sobą samym. Dzięki takiej idei i projektowi ludzie odzyskują niezależność, odwagę, 



poczucie bezpieczeństwa i Moc tworzenia. Żyją w energii miłości i manifestują Mistrzostwo Życia według własnych marzeń, a przede 
wszystkim tworzą fizyczną przestrzeń do życia w wolności, do samo decydowania o sobie i swoich dzieciach, które wyrastają na pełne 
światła, mądre istoty.

 Program pobytowy – healingowy

Max, nie opowiedziałeś mi swojego pomysłu ad 4-2-1, ale pozwoliłam sobie na interpretację własną, tzn. tak mi przyszła do głowy ta 
konfiguracja podczas rodzenia się pomysłu i postanowiłam z tego skorzystać 

Breaking Down Habits Programme: 6+1  4-2-1, tj. 6 tygodni potrzeba codziennej pracy ze sobą by wprowadzić nowy nawyk, 
automatycznie usuwając stary, 1 tydzień by zintegrować swoje „nowe światy” po ceremonii ze świętą rośliną lub mocną sesją uzdrawiania 
energetycznego. Taki proces korzystnie jest rozłożyć na strukturę 4-2-1. 
Co ona oznacza?

4-2-1

4 tygodnie (4 metody jednocześnie z Uzdrawiania Sztuką i 
Stylem Życia + 
2 metody, po 1 z sekcji Uzdrawianie Naturą/Dietą i 1 z 
Uzdrawiania z Pracą z Podświadomością) 

4-2-1

4 (4 metody do wyboru z sekcji Uzdrawianie Sztuką i Stylem 
Życia i do wyboru dieta plus metoda pracy z 
podświadomością)

2 tygodnie (pozostajemy przy 2 metodach z  4 wcześniej 
wybranych + 2) 

2 (2 metody z USiSŻ plus po 1 z Diety i Pracy z Podświadomością)

1 tydzień (dieta i 1 metoda: Świętych roślin lub mocna sesja 
energetyczna i jej zintegrowanie w sobie)

1 (1 metoda z Uzdrawiania świętą rośliną lub Uzdrawianie energią)

Podczas jednego pobytu 6+1 można wybrać w „1” Roślinę LUB Sesję Energetyczną. Opcję można zamienić dopiero przy drugim pełnym 
pobycie; pozostałe metody można dobierać dowolnie podczas każdego z pobytów, można tez je powtarzać. Każdy dostaje też zawsze 
pewne metody i aktywności „w pakiecie” (patrz pomarańczowe w tabelce nr  1).

Ograniczenie stosowania metod podczas jednego pobytu chroni przed pomieszaniem i rozproszeniem. 4 tygodnie dają czas na zabawę i 
wolność wyboru bardziej odpowiednich praktyk dla siebie, przy których, po okresie 4 tygodni, zostajemy na kolejne 2 tygodnie. Ostatni 
tydzień jest wyjątkowy – wybieramy najsilniejszą dla siebie metodę uzdrawiania, wieńczącą nasz proces/pobyt. Tak naprawdę, to dopiero 
teraz przygoda się rozpocznie. Jesteśmy do niej dobrze przygotowani zebrawszy plony naszych nowych wzorców i struktur życia „na co 
dzień” i praktyki rozwoju własnego. Tydzień to minimum by zintegrować w sobie zmianę „z szarego na złote” po skorzystaniu z opcji 
ceremonii ze świętą rośliną lub sesji energetycznego uzdrawiania. Miłego podróżowania  Zaprzyjaźnieni szamani i bioenergoterapeuci 
pomogą dobrać indywidualne metody pracy ze sobą dla każdego, gdy zajdzie taka potrzeba.

4-2-1 poprzegladalem to co do tej pory pojawilo się odnosnie 4-2-1

najbardziej mi pasuje to co spiasalem na jednej kartce i dotyczy pobytu osoby w LHC

przyjazd osoby – dzien 0 (zero) rejestracja, interview aby zrozumiec na jakim jest etapie i czego potrzebuje, zakwaterowanie, prezentacja 
terenu LHC, poznanie osob z LHC, wreczenie ksiazki Life Master Book objasniajacej to co ma miejsce w LHC czyli właśnie 4-2-1 co daja 



poszczegolne praktyki – strukturyzowanie wody, pranayama itd. everything – ksiazka może być tez do kupienia.sciagniecia przed 
przyjazdem ze osoba już jest przygotowana, wie co ja czeka. Life Master Book zawiera informacje podnoszace wiadomosc osoby w 
tematach jedzenie oddychania wody milosci uzdrawiania natury slonca ziemi ksiezyca swietych rozlsin rozluznienia itd. tam jest wszystko 
opisane to jega praktyczna ksiazka wielka ksiega praktyk roznych i objasnien jak dzialaja rozne rzeczy.

LMB jest kotwica dla osoby gdy wroci do swego swiata, tam osoba będzie zapisywac sowje rozne zrozumeinia uwagi uswiadomienia 
postanowienia jakie maila w LHC. Notatki w LMB osoba robi tylko wieczorem na koniec dnia podczas przegladu dnia w ktorym robi 
podsumowanie doswiadczen przezyc zrozumien. LMB tez zawiera w sobie część usprawaniajaca wprowadzenie ewolucyjnych zmian w 
zyciu po pobycie w LHC. LMB pewnei będzie scaleniem twojego i mojego Mistrza Życia + jeszcze rozbudowana calosc. 

Tydzien ma 7 dni 4-2-1 i to może być minimalna dlugosc pobytu osoby w LHC

dzien przyjazdu jest dniem „0” (zero) dzien wyjazdu jest dniem „8” czyli w sumie osoba jest 9 dni

jelsi Bog w 7 dni stworzyl swiat to w 7 dni można stworzyc nowego czlowieka :)

4 dni – trwa proces „4”

2 dni – trwa proces „2”

1 dzien – trwa proces „1”

jeśli ktos będzie 2 tygodnie wtedy będzie mial dwa cykle 4-2-1 jelsi 3 tygodnie wtedy 3 cykle itd. kazdy cykle jest koeljnym stopniem wyzej

kazdy dzien również można podzielic na 4-2-1 ---> 4h – 2h – 1h – przerwa out of time - 4h – 2h – 1h – przerwa out of time - 4h – 2h – 1h – 
przerwa out of time tylko bez zegrakow będzie to smieszne i może być napieciowe a ma być relax :) dni są intensywne, ciekawe, bez 
nudzenia się, dużo nowych praktyk informacji spowoduje nadpisywanie tresci na starych i o to właśnie chodzi :) NEW LIFE

„4” praca glownie z czakrami nr 1-2-3-4 

 kazdy ponizszy punkt ma dac rozluznienie odpuszczenei rozpuszczenie wybaczenie 

 wszelkich przywiazan napiec na roznych poziomach

1. odizolowanie od srodowsika poprzedniego, tez LHC jets w naturze odizolowane od main streamu cywilizacji, brak internetu, 
zegarow, komputerow, komorek, dyktafonow, telewizji, prasy, zadnych ksaizek ze soba osoba nie przywozi i na miejscu tez ich nie 
ma oprócz jednej „LHC Book” Odizolowanie ma być również od poprzednich praktyk i schematow dnia.

2. Oczyszczenie - odblokowanie

- fizyczne – lewatywa tradycyjna lub szamanska (woda z sola lub roztwor fizjologiczy się pije), post np. 1 dzien zaraz po przyezdzie i 
potem 1 dzien w tygodniu, przeciwpasozytowa kuracja, dobra woda (struktyryzowana ze zlotem diamentami intencjami itp.), jedzenie 



ewolucja wzgledem dotychczasowego, powietrze (pranayama), szalas potow, aktywizacja lewej dłoni, intensywny wysilek fizyczny w celu 
wywalenia toksyn – np. 2-3 godzinne wyjscie w gory na czczo, bez jedzenia i wody. 

- umyslu – wywalnie tego co przetrzymywane, wyrazenie strachow lekow obaw zlosci napiec placz smiech cisza miłość poprzez dotyk 
slowa objecia improzowacje ruchowe taniec krzyk wyrzycie się chlapanie obrazow rzucanie kamieniami skakanie gre na instrumentach 
kopanie dolu rabanie siekiera itd. dzien (lub iles godzin) w ciszy tylko ekspresja mimika :) krecenie się – energia pkt zerowego

3. Relax 

– fizyczny – cwiczenia, ruch miekki, masaze (dlonmi, ogniem i inne), streching, automasaz, wzajemny masaz, techniki rozlzunienia ciala 
tez taniec, palming oczu i inne

- umyslowy – wizualizacje, patrzenie się w niebo widzenei pustki we wszystkim, cisza, medytacja, patrzenei peryferyjne, rozmazane, 
dzialanai oburacz np. rysowanie, rysowanie z zamknietymi oczami, oddech rozluzniajacy – pranayama i oddech 4-2-1 oczyszczajacy lub 
1-2-4 energetyzujacy

4. re-polacznie i tu love practice pokochaj siebie kochaj drugiego zobacz raj dookola siebie, może być dzien mowienia tylko kocham 
cie jako jedyn slowo jakiego można uzyc :)

– z soba – elementy z sun yogi z lustrem, re poalczenie z soba poprzez wyrazenie milosci do siebie, 100% wybaczenie akceptacja itd. 
nauka kontaktu z ja z przeszlosci i przyszlosci i inne, marzenia i inne

- z drugim czlowiekiem – elementy z suyogi poprzez patrzenie się prosto w oczy z druga osoba i przesylanie milosci, wyrazanie milosci 
slownie ruchami gestami praktyka „robie tak samo” it inne

- z natura – dotykanie roslin boso chodzenie odczuwanie natury wszystkimi zmyslami aby re odkryc i re zobaczyc re poczuc re uslyszec re 
posmakowac raju w jakim zyjemy caly czas, raju dookla nas, sun yoga i moon yoga i inne

„2” praca glownie z czakrami nr 5-6

          otwartosc na wyzsze wibracje swiatla i dzwiekow

 re odkrycie wewnetrznej wibracji i wewnetrznego swiatla

 oczyszczenei otwarcie pobudzenie czakry gardla i 3ciego oka

 harmonia dwoch energii  - szyszynka

   



1. Light – sesje ze swiatlem - oczy i 3cie oko – praktyka naturlanego swiatla czyli osiaganie stanu pomiedzy snem a 
jawa, sun yoga, koloroterapia z ekspresja slowna cialem itd, calkowita ciemnosc, UV, zlote swiatlo, powidoki jako 
naturlana koloroterapia, okualry w roznych kolorach tez 3d blu/red itp

2. Sound – sesje z dziwiekami wibracjami – gardlo i uszy – gongi, misy, instrumenty, wyzwalanie spontanicznych 
dzwiekow, sluchanie ciszy, wpadanie w cisze po np. ustaniu dzwieku dzwonka, masaz ciala wibracjami dziwekiem, 
sluchanie natury i inne

„1” praca glownie z czakra nr 7 to moze być 1 dniowe odosobnienie - my myself & I

 pelne swiadome zasymilowanie i utrwalenie osiagnietego poziomu świadomosci  

 polaczenie z kosmosem

 oczyszczenie post cisza relax spokoj oddech swiadomy wizualizacje 

 kontemplacje swiadomosc chwili swiadomosc ciala miłość mysli gestu ruchu

 NEW LIFE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LHC ma programy indywidualne (i dla par)

oraz dla par nauczajac jak prowadzic klony LHC. 

zawsze para (M+K) ma prowadzic LHC dla harmonii energii.

LHC może mieć rezydentow i korzystać z usług healerów współpracujacych z LHC

czyli nierezydentów rozumiejących i wspierajacych idee LHC,

najlepie aby oni (wspolpracujacy) przeszli minimum jeden cykl 4-2-1

poprzez korzystanie z nierezydentow jest się wolnym wyborze zamianie



osob do roznych praktyk serwowanych dla osob odwiedzajacych LHC

nie rezydenci na czas „turnusu” mogą stawac się rezydentami LHC

osoby przyjezdzaja do LHC w tych samych termianch aby prowadzic grupe

osob, kazda grupa (ile osob???) powinna być prowadzona przez parę rezydentow LHC

grupa powinna być parzysta z rownowaga M & K więc 2, 4 lub 6 osob mysle ze maks to 4

kazda osoba jest zakwaterowana w przestrzeni dajacej dużo prywatnosci

bo proces 4-2-1 wymaga asymiliacji kazdego dnia tego co się dzialo.

Jakos czuje ze pary powinny być rozparowane bo wznoszenie swiadmosci 

porzucanie starego jest to proces indywidualny, w 2 roznych grupach i 

osobno zakwaterowane. w osobnych grupach przezyja rozne doswiadczenia tego samego :)

a pozniej sobie razem to zasymiluja już po przejsciu procesu 4-2-1

Chyba ze bylby jakis osobny proces 4-2-1 zorientowany na parę

Jedynie pary które są szkolone od prowadzenia LHC

dzialaja razem i maja przydzielona parę prowadzaca czyli 2-2

para szkolona na LHC pwinna wczesniej przejsc minimum jeden cykl 4-2-1

i potem ysle ze jakieś 3-4 tygodnie są potrzebne aby wszystko rpzekazac.



Powinna być spisana Ksiega Operacyna LHC wg której potem prowadzone są

kolejne klony LHC cos jak jest we franczyzach ma miejsce.

Tak sobie mysle ze para mzoe nawet pojechac gdzies 

i u kogoś w odpwiednich warunkach przeprowadzic proces 4-2-1

bo istota, dusza HC jest para prowadzaca. Bez pary M+K nie ma HC.

Co nawet w procesie teraz powstawania wizji jest widoczne.

Sam moge stworzyc kapsule ale nie HC stacjonarne.

Bo gdy twoja energia jest nieobecna to mi dzialanie się rozmywa.

Twój 4-2-1 w sensie tygodni jest ciekawym procesem 42 dni transformacji

można wtedy 4-2-1 przelozyc z dni na tygodnie. 

Sceptycznie odnosze się do tego ze osoba sama ma sobei wybierac praktyke

bo ludzie w większości maja problem z wybraniem jedzenia jakiego potrzebuja

w ksiazce mojej opisalem jedzenie wg Michel który tu mieszka. 

Doswiadcyzlem tego jego rodzina na bazie mojego glosu aaaaaaaaaa

wybrala mi co mam jesc i tylko jadlem jedna rzecz w ilosci dowolnej

na drugi posilek wybralem poprzez dotyk a nie oczami :)

jakbym znal kogoś kto potrafi dobierac ludzi w pary

to bym się zdal na jego sugestie zamaist wybierac samemu :)



to podobnie jak z mandalami ze ludzie wybieraja  to cyzm są 

zamaist dopelnienia które ich uozdrowi. Już nie mowiac ze ja kaze mandale palic

po pierwzyzm pelnym cyklu ksiezyca lub maja mi je oddac.

Przywiazanie jest tak silne ze nikt jeszcze nie spalil... 

najczesciej zabieral im prawie ze sila :)

Aby wejsc wyzej potrzebne jest doladowanie (znasz prawo oktaw gurdzejewa ?)

wejscie an wyzsze DO wymaga doladowania energii zaakumulowanej

lub zewnetrzenej.  Jelsi dojdzie się do SI i nie dostanie się doladowania

to się zawraca a LHC ma właśnie doladowywac na wyzszy poziom.

Często anjwieksza przeszkoda przed wzrostem jest przekonanie ze się wie

a to może być ukryty strach przed nowym który aby nie pojawilo

się nowe wybierze tak aby twic w starym przy zachowaniu

pozorow robieia „the best  aby się  dokonala zmiana.

Porzucanie przekonanai „ze wiem najlepije” i oddanie się prowadzeniu

mysle ze jest wielka lekcja w zyciu porzucania wlasnego JA

wiem ajk mailem przypadki gdy kogoś wporwadzalem np. w HBWR

i sooba mi stawiala opor „bo twierdzila ze wie lepiej”

nic najczesciej wznoszacego nie wyciagnela z tej inicjacji z roslina

ci co dawali się prowadzic latali wysoko :)



jelsi ktos twierdzi ze wie co ma robic aby wzniesc się wyzej to 

po co ma przechodzic proces 4-2-1? on wie lepiej i będzie chcial robic all

po swojemu... więc jesmu wystarczy ksiazka LMB do czytania i zrobi co będzie chcial sam.

Haha M + K

max + karolina :)

teraz się kapnalem dodajac M+K do nazwy pliku :)

Firts steps to:

− polaczyc naszych Mistrzow Zycia i stworzyc LMB (pl-eng) – jego sprzedaz może tez (wspol)finansowac LHC

− przeprowadzic samych siebie razem/osobno? przez jeden cykl 4-2-1, spisac zarys cyklu 4-2-1

− znalezc miejsce i ochotnikow dwoch (M+K) i ich poprowadzic przez jeden cykl 4-2-1 – totalna improwizacja

− zrobic update i ponownie spisac przebieg cyklu 4-2-1



Loveillage – struktura, rozmieszczenie, rozplanowanie przestrzeni, mieszkańcy i goście, zasady funkcjonowania i 
współmieszkania:

Opis rysunku:

Układ wioski, jej kształt, rozplanowanie w terenie, funkcjonalność itd. przyszły do mnie w wizji medytacyjnej, w której to Plejadianie 

pokazali mi ten plan (pokazali też inne ciekawe historie – do opowiedzenia przy okazji  ).



Teren podzielony jest według Sacred Geometry – Flower of Life, co daje możliwości rozbudowania projektu w sposób fraktalny zachowując 
tę samą funkcjonalność, układ przestrzenno – energetyczny i harmonię. LHC jako takie zamieszkują głównie healerzy i Ci, którzy czują, że 
mogą aktywnie wesprzeć przybywających ludzi w ich procesach. Dla stałych rezydentów LHC jest Domem, więc nie są oni „wyświęcani” z 
samego tylko faktu, że potrafią uzdrawiać czy tegoż uzdrawiania nauczać, bo bardziej chodzi nam o to by wiedza i praktyka została 
skutecznie przekazana „z mistrza na ucznia” by ten sam mógł dalej pomagać i aktywnie tworzyć Nową Erę będąc pochodnią Miłości i 
Światła, propagując naturalny styl życia w jedności z Gają i Kosmosem.

Domki jak na rysunku (pokolorowane w tęczę) są całkiem „rodzinne” ;) – mieszka tam ich opiekun stały lub para rezydentów, np. na 
parterze. Przybyli do LHC goście mieszkają podczas swojego pobytu z rezydentem w jego domu np. na piętrze. Gość uczy się stylu życia z 
naturą od rezydenta, jednocześnie realizuje swój program uzdrowienia. Każdy Dom ma swoje zadanie specjalne w wiosce – tu np. uprawa 
ziół, czy marchewek, czy opieka nad sadem, piecza nad funkcjonowaniem jadalni i kuchni, roślinność ozdobna, recycling, itp. Rezydent 
uczy swojego gościa współgrania z tymi aktywnościami, zestraja go z energią Jedności i jednocześnie ukazuje mu jedyną prawdę: że ów 
sam jest Mistrzem gotowym do samodzielnego życia w niezależności i Jedności zarazem. Każdy domek ma swoją przestrzeń tarasową do 
indywidualnych medytacji i innych praktyk solo. Każdy też przylega bezpośrednio do pasa upraw – bez względu czy wszyscy uprawiają, 
chodzi o energię integracji z ziemią, z roślinami, itd. W każdym przypadku pracy z roślinami jest najpierw przekazana wiedza o 
programowaniu nasion, o tym jak je siać, jak przekazywać im energię i jak czerpać (wymiana), jak troszczyć się o rośliny, jak zbierać, 
przygotowywać do spożycia, jeść… (Tu idea, że cokolwiek robisz – rób to z największym oddaniem i Miłością).  Oczywiście goście sami 
sobie wybierają, z kim chcą zamieszkać. 

Jeśli ta idea jest niejasno wyjaśniona to postaram się inaczej o tym opowiedzieć/ napisać. Nie jestem pewna czy jest jasność intencji, czy 
tylko w mojej głowie to tak dobrze zapracowało 

W Wiosce znajdują się nasze Eko uprawy, sady, łąki, dzika przestrzeń naturalna w lasach, bujna roślinność, cedry itd. Są wspólne 
przestrzenie mające na celu zjednanie ludzi i powrót do „żywych relacji międzyludzkich” opartych na współpracy i miłości, eliminując 
program konkurencji i rywalizacji; Sala medytacji i ćwiczeń, Sala warsztatów, Kuchnia i Jadalnia z częścią Socjalną (outdoor & indoor), 
Przestrzeń Gongów, Przestrzeń Ognia (Ogniska, Szałasy…), Przestrzeń Ceremonii Świętych Roślin ( w górach, w dzikiej naturze), Sala 
Wspólnego Przebywania – tu uwzględniam przestrzeń na projekty kompatybilne, bez których nie możemy się obejść, tak mi się co raz 
wyraźniej zdaje, tj. naturalne porody, szkoła, Eko uprawy, Eko Budownictwo, pozyskiwanie wolnej energii (forma szkoły…- zła nazwa, ale 
chodzi o to by się tego nauczyć, jakby RE-learning, jak REconnection) – o projektach kompatybilnych napiszę w kolejnej części.

Rotacja ludzi może i nawet wskazane by następowała w sposób naturalny, jak kto czuje, np. część rezydentów z częścią stałych 
bywalców/gości tworzą fraktalnie kolejne siedlisko/wioskę o tym samym bądź bardziej sprecyzowanych charakterze. Może to być wioska 
przylegająca, która koncentruje się np. na rodzinach i porodach naturalnych i szkole lub inna, która „wymiata” w budownictwie naturalnym 
lub jeszcze inna forma ewoluowania pomysłu. Basic ten sam. Może po prostu ludzie zechcą żyć w ten sposób, po prostu żyć, 
współpracować i współtworzyć – już bez koncentracji na uzdrawianie i transformację nowych gości (weteranie projektu ;) ).

Pośrodku wioski jest centrum energetyczne – woda w kółku  - jest to fontanno basen ze źródlaną woda z gór (najdoskonalsza wersja, ale 

skoro możemy stwarzać od tak, to sobie stworzymy tak  ).  Na samym środeczku jest podest, na który można wejść sześcioma ścieżkami 
do piramidy Yantra, w której każdy do woli może medytować i materializować swoje marzenia. Piramida jest duża – oddziaływuje na cały 

teren i mieszkańców wzmacniając przepływ energii, strukturyzując tez wodę od razu . Woda źródlana zaopatrza całą wioskę w wodę, 



nawadnia sad i pola, roślinność.
 Energia elektryczna pobierana jest z:
 1. Nieznanych mi jeszcze darmowych źródeł energii, które to są właśnie ujawniane światu, a po wzniesieniu staną się na pewno chlebem 
powszednim lub 
2. Z solarnych paneli na dachach Eko budynków. Budynki są zbudowane wg technologii srawbale – słoma, glina, drewno lub z samego 
drewna, kamieni lub tez według technologii jeszcze nam nieujawnionych. 

Skoro z założenia i funkcjonalności LHC jest całkiem niezależne to może funkcjonować na zasadach wymiany barterowej z przybywającymi 
gośćmi. Po wzniesieniu będziemy wychodzić z monetarnego systemu wymiany, więc można już zacząć działać według zasad zdrowej 
wymiany: praca i energia włożona w rozwój i życie LHC w zamian za pobyt i zajęcia. Dopóty dopóki pieniądz będzie w świecie obecny, 
konieczne będzie pokrycie kosztów niezależnych od nas. Przyjmujemy tez darowizny i tym podobne dary w każdej formie, w zamian 
oferując pełen wachlarz miłości przejawiony w życiu Loveillage HC.

Budżecik 

Teraz znów są opcje ciekawe, jeśli chodzi o metody powstania tegoż pięknego miejsca:
1. Ziemski sposób – nie mam pomysłu poza tym, że wiąże się to z wielkim wysiłkiem fizycznym, dużymi pieniędzmi i wieloma ludźmi, 
którzy mają za dużo czasu, energii, pieniędzy lub innych ziemskich dóbr, którymi będą chcieli się podzielić w imię wspólnego dobra. 
Crowdfunding jest co raz bardziej popularny, Cohabitat zebrał rekord na festiwal o Eko wioskach, Eko budownictwie, uprawach, 
społecznościach niezależnych itp.  - 90 tys. w miesiąc. ;)
2. Anielski – Świetlisty sposób – samo stworzenie za pomocą boskiej siły stwórczej, która z dnia na dzień, co raz bardziej przebudza się w 
ludziach. Są już tacy, którzy potrafią manifestować rzeczywistość niemalże na pstryknięcie palcami – jak w przepowiadanej rzeczywistości 
5D. To zależy jak bardzo boski jest ten projekt by Przyjaciele z Gwiazd zechcieli nam aż tak pomóc…

3. Ziemsko –Anielski sposób – zarówno jedno jak i drugie  Ziemsko musi być, bo na Ziemi(ta glina lepiona, ta marchewka…), a Anielsko , 

bo wszystko pójdzie jak z płatka z pomocą Świetlistych  Nie wiem jak dokładnie, ale to się niebawem wyklaruje.

Projekty kompatybilne:

NATURALNE ŚWIADOME PORODY/ 
DOMOWE

SZKOŁA „SZCZĘŚCIE”
EKO UPRAWY I 
ŚWIADOMOŚĆ 

ROŚLIN

EKO 
BUDOWNICTWO

COŚ JESZCZE 


Sposób, w jaki jesteśmy poczęci oraz 
powitani na świecie, znacząco wpływa 
na naszą późniejszą zdolność 
przyjmowania i okazywania miłości. 
To, jak doświadczamy i odczuwamy 
siebie samych, radości i intymności 
także zależy w dużej mierze od 
naszych przeżyć prenatalnych i 
porodowych. Jakość przyjścia na świat 

Pomysł bardzo inspirowany 
Rodowymi Siedliskami wg 
przekazów Anastazji 
“Dzwoniące Cedry”.

http://www.anastazja.org/szkola
_szczescie.php

Anastazja, Dzwoniące 
Cedry – tu bym się 
wzorowała. Szamanka 
opisuje magię kontaktu 
z roślinami, z naturą… 
np.:
https://www.youtube.co
m/watch?
v=czhSLjiqxwE&feature

http://cohabitat.net
/

“Cohabitat to ruch 
społeczny, sieć 
ludzi, organizacji, 
przedsiębiorstw i 
instytucji. 
Wykorzystując 

http://cohabitat.net/
http://cohabitat.net/
https://www.youtube.com/watch?v=czhSLjiqxwE&feature=channel&list=UL
https://www.youtube.com/watch?v=czhSLjiqxwE&feature=channel&list=UL
http://www.anastazja.org/szkola_szczescie.php
http://www.anastazja.org/szkola_szczescie.php


wpływa też na jakość bycia w ciele: 
czy jest ono źródłem bezpieczeństwa i 
przyjemności czy bólu i samotności. 
Nasze ciało pamięta uczucia, jakie 
nam towarzyszyły od momentu 
poczęcia aż do urodzenia. Na tej 
podstawie wytwarza się nasza „strefa 
komfortu”, czyli doświadczenia i 
emocje, w których czujemy się 
komfortowo, „bezpiecznie” i 
naturalnie, nawet, jeśli jest to 
przemoc, nadużycie czy ból.  Ten zapis 
w układzie limbicznym naszego mózgu 
nazywamy odciskiem limbicznym.

http://dziecisawazne.pl/porod-naturaln
y-jakosc-narodzin-jakoscia-zycia/

http://www.youtube.com/watch?
v=6_P9KZrLYII

“W szkole «Szczęście» stosunki 
międzyludzkie będą tak 
urządzone, że dziecko od razu 
będzie żyć i myśleć duszą, to 
znaczy z razem z Bogiem, 
ponieważ Bóg jest w każdym z 
nas. Dorastając, dziecko 
zobaczy pełny obraz świata, a 
nie tylko jego jedną warstwę. 
Co więcej, ono będzie mogło 
zmieniać, wedle swojego 
życzenia, wszystko to, co je 
otacza.

Szkoła «Szczęście» odróżnia się 
od dzisiejszej systemowej 
szkoły, jak dzień od nocy. I w 
ogóle, w dzisiejszym rozumieniu 
nazywać jej szkołą nie wolno.
Można nauczyć człowieka być 
szczęśliwym? Nie da się tego 
nauczyć. Ale stworzyć warunki, 
przy których człowiekowi będzie 
wygodnie, ciekawie i radośnie, 
można. Innymi słowami, na 
niewielkiej przestrzeni, zwanej 
szkołą «Szczęście», przywrócić 
myśl-ideę Twórcy, z którą on 
tworzył nas wszystkich - swoje 
dzieci. A tworzył on swoje dzieci 
w radości i miłości, po to, by 
razem z nami kontynuować 
tworzenie Wszechświata jeszcze 
bardziej pięknym, przytulnym, 
dobrym. To znaczy, że ta Szkoła 
nie jest fantastyką, ona jest 
realna.”

=channel&list=UL zjawisko synergii, 
pracuje na rzecz 
nowego 
paradygmatu 
dotyczącego relacji 
cywilizacji 
człowieka z 
ekosystemami 
planety. 
Postrzegając je 
jako jedną, spójną 
całość, grupa 
podejmuje wspólne 
przedsięwzięcia, 
przekładając ideę 
na realne, łatwo 
dostępne, otwarte 
rozwiązania, 
produkty i 
działania 
poprawiające 
zdrowie lokalnych 
społeczności oraz 
ekosystemów.”

https://www.youtube.com/watch?v=czhSLjiqxwE&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=6_P9KZrLYII
http://www.youtube.com/watch?v=6_P9KZrLYII
http://dziecisawazne.pl/porod-naturalny-jakosc-narodzin-jakoscia-zycia/
http://dziecisawazne.pl/porod-naturalny-jakosc-narodzin-jakoscia-zycia/


Ten plan spisałam tzw. „pierwszym rzutem na taśmę” będąc świadomością pomiędzy 3d i 4d… Z każdym dniem mocniej czuję, że 
pojawiają się w przestrzeni możliwości, o których jeszcze nie wiem, nie doświadczam ich. Co za tym idzie: większość metod może okazać 
się zbędna czy bezużyteczna w świetle nowopowstałej wibracji Ziemi. To samo dotyczy sposobów powstania miejsca/albo to nawet ciężko 
miejscem nazwać… Skoro możliwie rozbijemy się na funkcjonowanie w dwóch równoległych wymiarach 3d i 4d – w zależności, kto co 
wybierze, to może i materializacja HC będzie całkiem eteryczna i będzie zakotwiczona tylko w 4d, gdzie samo się wszystko stwarza… 
Tu pojawia mi się, co raz więcej płaszczyzn do eksploracji, myślę, że należy się zrelaksować i poczekać aż się samo wyklaruje, bo tak się 
stanie. Przyjdzie moment, w którym będziemy wiedzieć dokładnie: co, gdzie, jak. Teraz trzeba sparzyć 2 wizje by wykluła się jedna ;)

To be continued…

by Karolina & Max Love

www.sztuka-przebudzenia.pl 

www.maxlove.eu 

http://www.maxove.eu/
http://www.sztuka-przebudzenia.pl/

