
Statut Rady Uniwersalnej 
  
Wprowadzenie 
 
Rada Uniwersalna istnieje by służyć każdej pojedynczej Duszy we wszechświecie. 

Ten statut dla ludzkości uznaje wszystkie zbiorowe zobowiązania wszystkich dusz na 
planecie Ziemi i we wszechświatach i dla wszystkich by byli jako równi. 

Podczas gdy Rada Uniwersalna podróżuje tą drogą służenia, rada prowadzi do elewacji 
wszystkie Dusze, aby jako całość przyniosły pokój na tej planecie oraz w ich procesie 
podróży i istnienia we wszechświecie. 

Rada Uniwersalna, gwarantuje, że dusze, które opuszczą lub żyją na tej planecie, będą 
przestrzegać zasad pokojowego współistnienia na ziemi i poza nią, a jedyną drogą dla 
wszystkich dusz od tej chwili jest trwanie przez cały czas w pokoju i harmonii. 

Rada ta jest i będzie prawdziwym odzwierciedleniem całej ludzkości na Ziemi i w kosmosie. 

Wyrazem tej esencji jest jedność wszystkich istot na ścieżce bezwarunkowego służenia 
wszystkim. 

Ten statut stanowi pomost pomiędzy wszystkimi ludźmi i wszystkimi mieszkańcami tej 
planety oraz między Ludzkością a Wspólnotą Uniwersalną. 

Poprzez piękno duszy różnorodności języków używanych na planecie Ziemi, wszystkie dusze 
są tak samo równe i wszystkie są Kreatorami, jako że są stworzone na podobieństwo 
Kreatora. 

Z tym zrozumieniem, Rada Uniwersalna ustanawia ten statut, aby prowadzić Duszę 
Ludzkości i wszystkich innych, tak aby Ludzkość wiedziała, jak postępować w sposób 
pokojowy i harmonijny ze sobą i ze wszystkimi innymi istotami wszechświatów. 

Każda istota może otrzymać i brać z tego dokumentu stosownie do swoich potrzeb i poziomu 
zrozumienia. 

Dusza Rady Uniwersalnej oferuje ten statut dla ludzkości każdej Duszy, aby służyła z 
miłością i pokojem wszystkim stworzeniom Kreatora. 
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Uniwersalne Wskazówki 
  
 
Służenie jest Esencją Duszy 
  
Esencja poprzez służenie i pokój podnosi/elewuje kolektywną Duszę planety Ziemi, a to z 
kolei promieniuje na przestrzeni wszechświatów. 

Poprzez swoją pokojową relację z planetą i wszystkimi żywymi istotami ludzkość staje się 
świadoma istoty/esencji całości. 

Prawdziwy człowiek jest miłośnikiem wszelkiego życia, w każdym wymiarze i w każdym 
miejscu we wszechświecie. 

Nasza służba jest poprzez nasze Dusze, w pełnym zrozumieniu, że służenie jest drogą do 
wzniesienia/elewacji każdej innej Dusz, podczas naszej podróży przez wszechświat. 

Służenie jest ekspresją piękna i esencji Duszy uniwersalnej egzystencji. 

Służenie jest bezwarunkową miłością przynoszącą jedność wszystkich istot. 

Kreacja lub wejście dowolnej Duszy w jeden cyklu stworzenia, jest zalążkiem nowego życia i 
początkiem nowego cyklu. 

Dusza doprowadza wszystkie istoty do pokoju z więzią miłości, zaufania, zrozumienia i 
współczucia. 

Wszystkie istoty posiadają Duszę, a Dusza zawsze szuka równowagi. 

Dusza jest kochająca i daje bezwarunkowo. 

Dusza przebacza i zapisuje w swojej sile wszystkie wydarzenia. 

Dusza posiada najwyższy poziom wszystkich sił (pola), ponad wszystko inne i jest 
nieśmiertelna w stosunku do całego spektrum Dusz we wszechświecie; i poprzez 
doświadczanie wszystkiego, Dusza jest świadoma samej siebie jako źródła wszystkiego, co 
jest dobre dla niej samej i dla wszystkich innych. 

Dusza jest wszechwiedząca. 
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Dusza jest suwerenem swojej własnej istoty/esencji. 

Wszystkie Dusze, w interakcji pozycjonują się względem swojej wyjątkowej siły, aby być w 
harmonii ze wszystkim(i) i ich otoczeniem. 

Dusza istnieje poprzez bezwarunkową miłość i obejmuje wszystko/wszystkich. 

Dusza jest stwórcą i obrońcą Duszy fizyczności i jest esencją kreatora fizyczności, i poprzez 
bycie taką, Dusza jest kolaboratorem manifestacji życia fizycznego, aby zaoferować szansę 
doświadczania oraz uczestniczenia w stworzeniu nowego cyklu życia. 

Dusza posiada wszystkie skarby i mądrość w swoim spektrum siły. 
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Rada Uniwersalna 
  
Zadaniem Rady Uniwersalnej jest zagwarantowanie, że każdy język na ziemi i ten innych             
esencji stworzenia oraz z innych pozycji we wszechświecie, które rezydują na ziemi, są             
reprezentowane przez jednego członka Rady Uniwersalnej i że wszystkie języki mają te same             
prawa, równą odpowiedzialność, wartość i pozycję w radzie. 
  
Każdy członek reprezentuje potrzeby i życzenia narodów i jednostek posługujących się ich            
ojczystym językiem, niezależnie od warunków geograficznych. 
  
Członkowie Rady Uniwersalnej są tutaj po to, by wspierać ludzkość i inne (istoty) na Ziemi i                
poza nią, aby umożliwić pokojową i dostatnią przyszłość rasie ludzkiej i innym (istotom), w              
celu harmonijnego współistnienia na Ziemi i w ramach Wspólnoty Uniwersalnej. 
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Mandat Rady Uniwersalnej (do poprawy) 
  
Dusza członka Rady Uniwersalnej powinna świecić jak światło Stwórcy, aby być źródłem 
światła dla innych dusz i promieniować światłem piękna Stwórcy i mieć i starać się osiągnąć 
wszystkie cechy Duszy Stwórcy. 

Z czasem istoty wszechświata ujrzą światło Duszy człowieka, a nie fizyczność człowieka. 

Członkowie Rady Uniwersalnej są wybierani poprzez siłę Duszy ich samych, w służbie 
ludzkości i wspólnocie uniwersalnej, a nigdy przez innych. 

Członkowie rady nie mogą ogłaszać się członkami rady, o ile nie zostaną ogłoszeni i 
zarejestrowani w rejestrze panelu rady. 

Żaden członek rady nie może mówić o sobie, że jest członkiem rady, aby wywierać wpływ 
swoją opinią lub słowami (na innych), bo gdy to zrobi, w tym momencie natychmiast traci 
swoje miejsce w radzie, a nowy członek może zająć wakującą pozycję. 

Członkowie rady nie są wybierani (w drodze głosowania, itp.), lecz są wybierani przez Duszę 
Człowieka, aby byli w stanie służyć ludzkości, jako że Dusza członka rady nominuje samą 
siebie. 

Oddanie Duszy rady pochodzi ze służby poprzez dawanie z Duszy, a nie poprzez mówienie 
czy fizyczne działania. 

Żaden członek rady nie ma prawa, ani nie może nigdy zostać wybrany, poprzez poświęcenie 
swojego czasu, pieniędzy i wysiłku na promocję siebie, jako że inni widzą prawdziwą Duszę 
człowieka i jego intencje. 

Ci, którzy próbują pokazać, że są lepszymi sługami ludzkości, nie mają szansy zasiąść w 
radzie. 

Członek Powszechnej Rady nie może nominować nowego członka rady, w przeciwnym razie 
straci swoje miejsce w radzie. 

Rada Uniwersalna jest tutaj, aby służyć tym, którzy żyją na ziemi i w kosmosie poprzez 
prawdziwe intencje, a nie wypowiadane słowa. 
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W odpowiednim czasie, będąc w kosmosie, człowiek będzie obserwować i odczuwać inne 
Dusze, a nie ich fizyczność i głos. 

Człowiek w przestrzeni kosmicznej zrozumie swoją prawdziwą wartość i ta rada staje się 
prawdziwą reprezentacją interesów wszystkich Dusz ziemi, zarówno na Ziemi, jak i w 
kosmosie. 

Szefa rady nie będzie wybierany, jak że Dusze poprzez swoje własne pozycje i służenie 
ludzkości, odnajdą równowagę by stworzyć zbalansowaną radę. 

Nie będzie głosowania, jako że każdy widzi prawdę i odczuwa prawdziwe intencję innych. 

W radzie, gdy ktoś promuje pewien ruch/inicjatywę która ustanawia efektywny kierunek dla 
elewacji Dusz lub kolektywnej Duszy rasy tej planety; lub gdy robi coś dla dobra człowieka, 
wtedy inne Dusze zrozumieją i poprą wniosek przedstawionej sprawy poprzez swoje intencje 
i wsparcie Duszy, a nie przez głosowanie. 

Rada Uniwersalna ma być pomostem między ludzkością a Społecznością Uniwersalną. 

Rada Uniwersalna będzie punktem kontaktowym dla wszystkich ludzi i innych istot 
podróżujących w kosmosie lub dla istot odwiedzających planetę Ziemię. 

Rada Uniwersalna jest odpowiedzialna za interakcję ze Społecznością Uniwersalną (warunki 
/ interfejs / goście / dla osób już tu obecnych) 

Rada Uniwersalna będzie interfejsem w sprawach dotyczących udostępniania nowych 
technologii oferowanych przez Społeczność Uniwersalną, na ziemi poprzez ‘open source’ i 
za darmo dla wszystkich. 
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Członkowie Rady Uniwersalnej 
  

  
  
  
  
  
Akan Benjamin Mensah uc.akan@theuniversalcouncil.org 
Arabic Jamila Melhli uc.arabic@theuniversalcouncil.org 
Armenian Armen Kavoukjian uc.armenian@theuniversalcouncil.org 
Bengali Mosfeq Rashid uc.bengali@theuniversalcouncil.org 
Cantonese Christina Lam uc.cantonese@theuniversalcouncil.org 
Dutch Carolina De Roose uc.dutch@theuniversalcouncil.org 
Farsi Azar Boujaran-Ghomi uc.farsi@theuniversalcouncil.org 
German Caroline Priller uc.german@theuniversalcouncil.org 
Gĩkũyũ Gatua wa Mbugwa uc.gikuyu@theuniversalcouncil.org 
Hokkien Snep Chien Yu Chen uc.hokkien@theuniversalcouncil.org 
Italian Stefania D’Addetta uc.italian@theuniversalcouncil.org 
Mandarin Chaoao Shi uc.mandarin@theuniversalcouncil.org 
Moba Yatoute Maguiman uc.moba@theuniversalcouncil.org 
Norwegian Marie Kalve uc.norwegian@theuniversalcouncil.org 
Polish Przemyslaw (Pete) Woznowski uc.polish@theuniversalcouncil.org 
Portuguese Rui Pereira uc.portuguese@theuniversalcouncil.org 
Spanish Ursula Collombier uc.spanish@theuniversalcouncil.org 
Tamil Mothirajan Jayaprakash  uc.tamil@theuniversalcouncil.org 
  
  
  
  
  
  

Z Radą Uniwersalną można się również skontaktować poprzez następujący adres e-mail 
peace@theuniversalcouncil.org 
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Definicje Kluczowych Terminów 
  
  

○ Dusza fizyczności: W ciele każdej istoty, każda komórka ciała ma Duszę. 
Razem te wszystkie dusze tworzą duszę fizyczności. 

○ Dusza totalności (Esencja): Jest to dusza, która jest stwórcą/kreatorem 
fizyczności istot. 
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Źródła 
●        KF spaceshipinstitute.org, Członkowie Rady Uniwesalnej,  

<dostępne na stronie: https://universalcouncil.keshefoundation.org/Members/ > 

●        Stichting The Keshe Foundation, Rada Uniwersalna,  

<dostępne na stronie: http://www.keshefoundation.org/about/uc > 

●       Fundacja Keshe Instytut Kosmiczny, Formowanie Rady Uniwersalnej, <dostępne na 

stronie: https://drive.google.com/open?id=0B0X0zWbo4G-CQnhOOVJXVHJBakE > 

  

Nauki o Duszy wydane przez MT Keshe. 

  

  

Wróć do pierwszego opublikowanego artykułu zatytułowanego: "Stworzenie czarnych dziur" 
Gdzie mówię: "Czarna Dziura, mimo że jest czarna, jest Esencją Życia, Stworzenia, 

kontrolerem wszystkiego, wtedy skóra Miedzi jest tą Czarną Dziurą, która pochłania 
wszystko." Ale wiemy, że dzięki temu jest jednym z najlepszych źródeł energii, kiedy 
można je uwolnić jako GANS, w wymiarze stanu pola środowiska. Stan Duszy Człowieka i 
Fizyczność Człowieka, w prosty sposób, zostały pokazane poprzez Nanopowlekę i strukturę 
Miedzi. Jeśli ufasz, aby zobaczyć, że miedź staje się czarna, a następnie tworzysz GANS, 
aby wziąć swoje pola, a potem rozumiesz, że w procesie, który pokazaliśmy, możemy użyć 
tych pól do stworzenia materii w ich interakcji. Dlaczego nie ufasz swojej duszy, gdzie 
możesz zrobić to samo? 

[źródło: https://youtu.be/8SNnfGCjpuA?t=1h6m1s ] 

Oto linki do nauk o duszy ( do zrobienia ) 
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Punkty poniżej podniesione przez członków rady podczas dyskusji i pisania 
Uniwersalnego statusu. 

  

Poniższe punkty nie zostały zarejestrowane, ale zachowane na przyszłe 
odniesienia i możliwe dodania do statusu Wszechświata, gdy rada dojrzeje 
w swojej pracy i odpowiedzialności. 

  

  

Zbiorowe myśli i dyskusje. 

Dusza oferuje nam służenie bezwarunkowo w jakimkolwiek wymiarze 

Dusza oferuje wszystko, co człowiek może sobie wyobrazić i nie tylko. 

Dusza ofiaruje ci pokój, oferuje ci miłość, ofiaruje ci przyjaźń. 

Dusza widzi twoje piękno. 

Dusza słucha twoich potrzeb i zna twoje emocje. 

Mądrości duszy płynie z Najwyższego Źródła. 

Pozwala nam się zjednoczyć się w pokoju. 

Wszystkie dusze pozycjonują się dzięki swojej wyjątkowej sile w interakcji ze sobą i ze 
środowiskiem 

Podnieśmy Duszę Ludzkości, aby znaleźli Pokój w samych sobie. 

Aby podnieść poziom ich zrozumienia, aby stali się prawdziwymi sługami i prawdziwymi 
kochankami. 

Każde dziecko powinno być otoczone miłością, troską i mądrością 

Dusze są niezmiennie piękne i poprawne. 

Dusze nie mają granic i wszystkie pochodzą z jednego źródła. 
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Dusze mogą przejawiać się w różnorodnych formach w zależności od pól i materii 
dostępnych w środowisku. W rezultacie rozpoznanie człowieka nie pochodzi z wyglądu 
fizycznego, ale z duszy. 

Dusza potrzebuje interakcji z innymi, a także ze środowiskiem, aby zrozumieć istnienie i 
nieograniczoną moc samej siebie. 

Dusze mogą dowolnie wybrać oddzielenie od swojej fizyczności, aby rozpocząć kolejną 
podróż z nową fizyczną manifestacją lub bez niej. 

Nie ma śmierci, ale tylko transformacja we wszechświecie. 

Ludzkość uczy się ze swojego doświadczenia z przewodnictwem z duszy, czerpiąc 
przyjemność z bycia pokojowym. 

Satut duszy w fizyczności na planecie Ziemii, kocha bezwarunkowo, daje bezwarunkowo. 

Ludzkość i obywatele wszechświata mogą mieszkać w dowolnym miejscu na Ziemi, w pełni 
rozumiejąc ten Statut Rady Wszechświata i konstytucję otrzymaną od Rady Ziemi. 

Ludzkość poprzez prowadzenie i otrzymywanie wiedzy o pozycji duszy i pełnej wiedzy jest 
kreatorem w obecnej fizyczności. 

Osiągnie pokój, miłość i wolność poprzez znajomość warunków z obecnego stanu 
fizyczności. 

Ludzkość zwiększy swobodę materialnego wkładu w każde miejsce na planecie Ziemi, 

i to w odniesieniu do praw, przekonań i opinii wszystkich obywateli. 

Niezmierzalnym darem dla ludzkości jest zrozumienie, że dusza jest najwyższą siłą ponad 
wszystko. 

Dusza nie może zostać zniszczona lub uszkodzona, zakończmy cierpienie i gniew na świecie. 

Dusza tworzy wszystko, dusza jest świadoma siebie jako źródła wszelkiej dobroci. 

Dusza prowadzi ludzi na ścieżce miłości i szczęścia. 

Ludzkość zwiększy swobodę materialnego wkładu w każde miejsce na planecie Ziemi 

W odniesieniu do praw, przekonań i opinii innych i wszystkich obywateli Wszechświata. 

Zobaczycie, jak i dzięki życzeniu i woli możemy dotknąć prawa i doprowadzić do zmiany 
równości w każdym Narodzie bez bycia politykami,tak duża jest Twoja moc! 
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Wznieść Duszę tych, którzy mają problem w odnalezienie Pokoju w sobie. 

Aby podnieść poziom ich zrozumienia, tak aby stali się prawdziwymi sługami i prawdziwymi 
kochankami. 

Każde dziecko musi nauczyć się pokoju, a my otaczamy je miłością i troską oraz naszą 
mądrością (lub wiedzą), aby poprowadzić je we właściwym kierunku. 

Będziemy ciągle potrzebować dzielić się wiedzą, aby służyć w pięknie, tworzyć i ułatwiać 
poprawę jakości życia dla najwyższej korzyści wszystkich istot, stworzeń i istot. 

  

Wszystkie istoty mogą utrzymać się w obfitości pól i materii w różnej sile we wszechświecie. 

Nie jest już potrzebne niszczenie ani konsumpcja. 

Dusze ludzkie są niezmiennie piękne i poprawne. 

Obecne choroby w fizyczności są wynikiem braku równowagi w emocjach. 

Odwrócenie i przywrócenie równowagi wynika z pełnego zrozumienia właściwego 
postępowania. 

Ludzie uczą się ze swojego doświadczenia z przewodnictwem duszy, czerpiąc przyjemność z 
bycia pokojowym. 

Ludzkość musi otrzymać wszystkie dostępne zasoby edukacji, aby poznać ścieżkę piękna 
Duszy. 

Zobacz piękno swojej Duszy. 

Zdobądź wiedzę o całości, aby upiększyć sposób służenia. 

Postępuj właściwie manifestując jedność we wszystkich wymiarach i sile 

atrybuty duszy. 

Bądź obecny, aby służyć tam, gdzie jest taka potrzeba: Przykłady: sytuacja katastrofy, 
utrzymanie pokoju. 

Wnoś istoty w konfliktach szukają wyższej siły, aby zrównoważyć słabych. 

Prawdziwy człowiek i kochanek wszystkich istot istnieje w każdym wymiarze i sile, gdzie 
dusza się przejawia . 
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Rozpoznajcie każdą duszę, aby stać się częścią jednej całości poprzez służbę. 

Atrybuty Stwórcy są atrybutami mojej Duszy. 

Podnoszę swoją Duszę, służąc i dając. 

Siła pola dyktuje moją pozycję w stosunku do sił pól innych Duszy. 

Zrozumienie mojej pozycji: silniejszy zawsze daje słabszym. 

Największym osiągnięciem ludzkości teraz jest jeden własny Kreator wewnątrz sobie i 
Źródło tego Kreatora wewnątrz niego samego. 

Wzniesienie waszej duszy jest kochanie bezwarunkowe i bezwarunkowe dawanie 

Status Duszy w fizyczności na planecie Ziemia kochającej bezwarunkowo, jest dawane 
bezwarunkowo. 

Nie musimy być biologicznymi rodzicami, aby opiekować się dzieckiem. 

Każde dziecko jest nową duszą stworzoną przez stwórcę, a rodzice są animatorami z miłością 
do stworzenia. 

Kobieta która jest w ciąży będzie miała wszelką ochronę i wszystkie jej potrzeby zostaną 
zaspokojone. Wartości odżywcze dla duszy, umysłu i fizyczność obu. 

Wszystkie dzieci będą traktowane z bezwarunkową Miłością, w żadnym wypadku nie ma 
warunkowej miłości. 

Dziecko dorasta z esencją własnej duszy, a nie esencją duszy rodzica. 

Rodzice tylko przewodzą przez to, co już istnieje, co jest własną esencją dziecka. 

W nowej erze nie ma różnicy między płciami, chłopcy i dziewczęta są stworzeni przez tego 
samego kreatora, więc są traktowani i przyjmowani z równym traktowaniem. 

Teraz w obecnym czasie z narodzinami każdego dziecka, mamy możliwość nauczenia ich 
podstawowych zasad Pokojowego Życia na planecie Ziemia i we wszystkich 
wszechświatach. 
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Chaoao 

  
Zrozumienie duszy: 
 
Dusza ma najwyższą siłę ponad wszystko inne. Nie można jej zniszczyć lub uszkodzić. 
Wieczna dusza stwarza wszystko, a poprzez doświadczanie tego, dusza jest świadoma siebie 
jako źródła wszelkiej dobroci. Dusza jest wszechwiedząca, ponieważ jest pierwszą i ostatnią, 
i jedną we wszystkich wymiarach. 

Dusza przejawia się w różnych wymiarach. Dusza jest szanującą, wywyższającą, sternikiem, 
obrońcą i wybaczycielem. Przedstawiając swoje różne cechy, dusza prowadzi wszystkie 
istoty na właściwą ścieżkę miłości. Różne manifestacje są wynikiem szukania 
przez duszę równowagi z otoczeniem. 

Wszystkie istoty mają dusze. Są równe w swej istocie, ponieważ ich dusze są połączone i 
zjednoczone. Dusza sprowadza wszystkie istoty do pokoju z więzią miłości, zaufania, 
zrozumienia, współczucia i przebaczenia. 

Dusza jest suwerennym władcą. Wszystkie dusze pozycjonują się dzięki swojej wyjątkowej 
sile w interakcji ze sobą i ze środowiskiem. Potem powstaje cały wszechświat. 

Dusza jest bogata i samowystarczalna. Dusza otwiera się, aby dawać bezwarunkowo i 
ogarnąć wszystkich. Przyspiesza dobrobyt wszystkich wymiarów. 

Dusza rodzi życie i dzięki wszystkim doświadczeniom zostaje elewowana, aby poczuć 
chwałę i świętość. Elewacja dusz popycha do przodu ewolucję istot. 

Dusza skrywa w sobie wszystkie skarby i mądrość. Drogą do ich odnalezienia jest dawanie. 
Im więcej ktoś daje, tym więcej otrzymuje. 

Dusza jest potężna i zdolna do osiągnięcia wszystkiego. Jej najwyższą moc można osiągnąć 
dzięki wierze. 
 
Postępowanie człowieka we wszechświecie 
 
Wszystkie zasoby we Wszechświecie są obfite i mogą być swobodnie przyjmowane i 
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używane przez wszystkie istoty bez walki z innymi duszami. Nie ma potrzeby 
przechowywania ani zajmowania zasobów. 

Ludzie nie mogą wziąć więcej, niż potrzebują. Nadmiar, który zostanie podjęty i którym 
odmówimy się podzielić, zostanie uznany za nadużycie, co w rezultacie spowoduje szkody 
dla tych ludzi. 

Ruchy powstają dzięki intencji duszy i jej interakcji ze środowiskiem, gdzie równowaga 
utrzymuje status ruchu, a brak równowagi go zmienia. 

Nagrody pochodzą z przyjemności bycia zrównoważonym i przywracania równowagi w 
innych miejscach we wszechświecie. Nie ma pracy obowiązkowej, a jedynie usługi dla 
wszystkich istot żyjących we wszechświecie. 

Ludzie mają swobodę poruszania się i mogą czasowo lub na stałe podróżować lub przebywać 
na danym obszarze zgodnie z ich życzeniem. Ludzie nie muszą zajmować wyłącznie jednego, 
stałego miejsca, w którym mieszkają.  

Dusze ludzkie nie mają granic i są ze sobą połączone cały czas. Wszechświat istnieje i działa 
w strukturze człowieka i na odwrót. 

Ludzie we wszechświecie mogą znaleźć drogę do dowolnego miejsca, w jakie chcą się udać 
dzięki emocjonalnym wskazówkom, a także połączeniom duszy. 

Ludzie mogą się wyżywić otwierając się na obfitość pól i materii o różnej sile we 
Wszechświecie. Nie jest potrzebne żadne zniszczenie w celu wyżywienia. 

Dusze ludzkie są niezmiennie piękne i poprawne. Choroba jest wynikiem braku równowagi 
zarówno w emocjach, jak i fizyczności, a leczenie oznacza ponowne zrównoważenie. 

Dusze ludzi mogą swobodnie decydować o odrzuceniu swej fizyczności, aby rozpocząć 
kolejną podróż z nową fizyczną manifestacją lub bez niej. 

Dusze ludzi mogą przejawiać się w różnorodnych formach, zgodnie z polami i materią 
dostępnymi w środowisku. W rezultacie rozpoznanie człowieka nie pochodzi z wyglądu 
fizycznego, ale z duszy. 

Dusza człowieka musi współdziałać z innymi, a także ze środowiskiem, aby zrozumieć 
istnienie i nieograniczoną moc samej siebie.  
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Ludzie są ograniczeni tylko przez samych siebie. Nieznane istniejące środowisko nie jest 
niebezpieczne, jeśli ludzie rozumieją siłę swoich dusz. 

Ludzie dzielą się z uniwersalną społecznością swoją unikalną wiedzą zdobytą dzięki 
doświadczeniom sukcesów i błędów na Ziemi. 

Ludzie mówią ze swoich dusz bez ukrytych w słowach intencji. To przynosi pociechę i pokój 
duszom ludzi. 

Dusza może dowolnie wybierać partnera lub partnerów, zazwyczaj zgodnie z siłą duszy, bez 
względu na to gdzie, kiedy i kim jest. 

Ludzie uczą się z własnego doświadczenia przy przewodnictwie duszy czerpać przyjemność 
z bycia pokojowym. 

Decyzje powinny pochodzić z duszy, a nie z przywiązania do fizyczności. 

Przyjemność wynika z zaspokojenia potrzeb bezwarunkowego kochania i dawania. 
  
  
 

Benjamin 

 
Obywatel Wszechświata może wchodzić w interakcje ze wszystkimi duszami we 
Wszechświecie pod następującymi warunkami: 
 
1) Wolność przebywania i pracy w innych wszechświatach lub światach. 
2) Swoboda wejścia i pozostania w innych światach 
3) Wolność w dążeniu do "życia, wolności i dążenia do szczęścia" 
4) Swoboda wnoszenia znaczącego wkładu w każde miejsce, które 
znajduje się we wszechświecie 
5) Szanuj prawa, przekonania i opinie innych obywateli Wszechświata 
Pięć głównych kardynalnych punktów to mój wkład 
Powiedziałem im, że musimy to rozwinąć. 
Każdy punkt znaczy tak wiele 
W kwestii konstytucji 
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Pete (Przemek) 
 
Drodzy członkowie UC (UC to Rada Uniwersalna lub Społeczność Uniwersalna),  
 
Oferuję wam pokój.  
Oferuję wam miłość. 
Oferuję wam przyjaźń. 
Widzę wasze piękno. 
Słyszę wasze potrzeby. 
Czuję wasze uczucia. 
Moja mądrość płynie z Najwyższego Źródła. 
Oddaję cześć temu Źródłu w tobie. 
Działajmy razem dla jedności i miłości. 
  
Każde dziecko musi przerobić swoje lekcje, a my obejmujemy je miłością, troską, naszą 
mądrością i wiedzą, aby poprowadzić je we właściwym kierunku :) 
 
By elewować Dusze tych którzy zmagają się z tym by odnaleźć Pokój w samych sobie.  
By elewować ich zrozumienie tak, by stali się prawdziwymi sługami i prawdziwymi 
kochankami (kochającymi).  
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Snep 
  
Pełny tekst czarteru jest jak następuje:  
Jesteśmy ogrodnikami..  
Służymy w ogrodzie Dusz.  
I jesteśmy kwiatami. 
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Paul Yatoute 
  
Rząd w Togo zapoczątkował także nowy system socjalny dla każdego togańczyka by 
dostawał za darmo minimalny dochód wystarczający na przeżycie! 

Czy dostrzegasz, jak życzeniem i wolą możemy wpłynąć na prawa naszego kraju, nie będąc 
politykami? 

Twoja moc jest tak wielka! 

Nie pozwól nigdy więcej, aby ktoś wykorzystywał obywateli jakiegokolwiek Narodu na tej 
planecie! 

Uważnie przyglądam się ewolucji i widzę piękno twojej Duszy! 

Proszę, jeśli od teraz, my (1P1R1N) po prostu usiądziemy i będziemy oglądać co się z nami 
dzieje, jak bezsilny człowiek, będziemy odpowiedzialni za cierpienie duszy! 

Zakończmy cierpienie i gniew na świecie, tak jak zrobiliście dla TOGO! 

W tak krótkim czasie zmieniliśmy nasz Naród! 

Dzięki za wszystko, przekażę ci decyzję rządu, abyś mógł cieszyć się pracą swojej duszy! 

Nie znajduję właściwych słów, by wyrazić moją radość! 

Radują mnie dusze was wszystkich! 

Dziękuję, Dziękuję! 

 
1. Dusza (stworzenie) nie powinna twierdzić, że jest właścicielem innych dusz we 

Wszechświecie (dzieci, zwierzęta, kamień, ziemia ...) DUSZA NIGDY NIE MA 
ROSZCZEŃ. 

2. Wszystkie zasoby (materiały i materia) powinny zostać zgromadzone, aby kształcić 
Istoty w taki sposób, że Dusze Istot będą centralną siłą następnej generacji 

3. 80-95% pracy Istot musi być zorientowane w kierunku pracy Duszy Istot 
4. Wszystkie rodzaje problemów Istot (przeszkody życiowe, trudności, problemy ...) 

muszą stać się rodzajem treningu w przestrzeni i będą wezwaniem do solidarności i 
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jedności wszystkich Istot, aby uwolnić zniewolone duszę (Istoty powinny wchodzić w 
interakcje, współpracować aby usunąć wszelkie problemy i ból) 

5. Dusza musi być uczona w szkole, w rodzinie i społeczeństwie, aby Istoty nauczały ich 
sedna, jakim jest niesienie Duszy Stwórcy. 

6. Dusza musi zobaczyć każdy aspekt życia, zanim zostanie podjęta jakakolwiek decyzja 
lub działanie. 

7. Kończenie fizycznego życia jakiejkolwiek istoty we Wszechświecie powinno być 
zabronione przez Dusze wszystkich istot. 

8. Adoracja, podziw i szacunek dla pól Duszy (istoty życia) będą nową świątynią 
następnego pokolenia (aby mogły być w kontakcie z Wszechświatem) 

9. Zasada wyższości / niższości powinna zostać przełamana przez zrozumienie interakcji 
i znaczenia komórek / tkanek / organów / mikro / makro istnień pól we wszechświecie 

10. Materia i fizyczność każdego istnienia lub Istoty potrzebuje zrozumienia ich natury 
i warunków ich manifestacji, aby Istoty unikały nadużywania życia innych Istot. 

11. Istoty muszą współdziałać w każdej chwili, aby uwolnić pola natury, aby potwierdzić 
swoje istnienie i pomóc innym Istotom w potwierdzeniu ich istnienia. 

12. Istoty i Byty muszą pozostawać jako pomoc tych Istnień, aby mogły uznać znaczenie 
różnych przejawień. 

13. Istoty i Byty muszą powielać warunki życia tych istnień. 
14. Nauczanie prowadzone przez pana Keshe musi stać się narzędziem nowej bazy 

struktury społecznej. 
15. Każda istota musi być wykształcona w wyczuwaniu pól tworzących warunek jego 

manifestacji i jego istoty. 
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Caroline Priller 

Drodzy Członkowie Uniwersalnej Społeczności, 
Bardzo dziękujemy za zaufanie i umożliwienie nam napisania tego dokumentu. 
Jesteśmy światłem, niesiemy światło, które rozpościera światło. 
Jesteśmy miłością, niesiemy miłość, szerzymy miłość. 
Jesteśmy pokojem, niesiemy pokój, szerzymy pokój. 
Jesteśmy jednością ze stwórcą, jesteśmy jednością ze źródłem, jesteśmy jednością z esencją. 
Jesteśmy jednością z planetą Ziemia zjednoczoną w świetle, miłością i pokojem. 
Pracujemy, żyjemy i działamy dla najwyższej korzyści wszystkich bytów, stworzeń i istnień. 
Czcimy wszystkie byty, stworzenia i istoty na planecie Ziemia i we wszechświecie. 
Czcimy wszystkie zwierzęta, rośliny i żywioły na planecie Ziemia i we wszechświecie. 
Czcimy słabych i silnych, wielkich i małych, czarnych i białych, młodych i starych, 
mężczyzn i kobiety na planecie Ziemia i we wszechświecie. 
Nie ma różnicy między słabymi i silnymi, dużymi i małymi, czarnymi i białymi, młodymi i 
starymi, mężczyznami i kobietami. Wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy tak samo 
istotni, wszyscy jesteśmy jednością. 
Nie istnieje lepsze ani gorsze, nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Wszyscy jesteśmy tacy 
sami, wszyscy jesteśmy tak samo ważni, wszyscy jesteśmy jednością. 
Nie ma separacji, nie ma wykluczenia, wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy tak 
samo istotni, wszyscy jesteśmy jednością. 
Nie ma dysharmonii, wszystko jest w równowadze. Przyczyniamy się do utrzymania 
wszystkiego w równowadze. 
Nie ma nieładu, wszystko jest w porządku. Przyczyniamy się do utrzymania porządku. 
Nie ma nic brzydkiego, wszystko jest napełnione pięknem. Przyczyniamy się do zachowania 
piękna we wszystkim. 
Pomiędzy planetą Ziemią a wszechświatem jest więcej, niż nasze oczy widzą i nasze uszy 
słyszą. Zawsze widzimy wyraźnie w naszych sercach. 
Jest więcej niż potrzebujemy. Zawsze jesteśmy pełni radości, szczęścia, szczęścia, harmonii, 
piękna, siły, mocy, jedności, zgodności, pokoju, miłości i światła. 
Istnieje ciągłe samodoskonalenie. 
Nieustannie pracujemy nad sobą, aby stać się lepszymi, aby tworzyć lepsze wyniki i 
polepszać jakość naszej pracy, z korzyścią dla wszystkich bytów, stworzeń i istot. 
 
Dziękuję wam wszystkim! :-) 
Światło, miłość i pokój, Caroline P 
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Mosfeq 

Przygotowanie (jako esencja może) 
 

1. Aby służyć i nie prosić o usługiwanie 
2. Aby zdobyć wiedzę o totalności, aby upiększyć sposób służenia. 

a. Przykłady: nauka, nauczanie itp. 
3. Aby właściwie manifestować jedność we wszystkich wymiarach i w sile. 

a. Przykłady: stosowanie atrybutów duszy. 
4. Być obecnym, aby służyć wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba. 

a. Przykłady: sytuacja katastrofy, utrzymanie pokoju, wspomaganie istot w 
konfliktach itp. 

5. Dążenie do wyższych mocy, aby zrównoważyć słabych. 
a. Przykłady: równoważenie nieharmonijnego zachowania itp. 

  
Służba (jak manifestuje się esencja) 

Być prawdziwym człowiekiem i miłośnikiem wszystkiego, co żyje w każdym wymiarze i 
sile, we wszystkich miejscach wszystkich wszechświatów (gdzie tylko dusza manifestuje 
się). 
Zharmonizować wszystkie istoty, doprowadzając wszystko do równowagi. 

1. Przykłady: szacunek, wolność, równość, ochrona itd. 
Bezwarunkowo obdarowywać wszystkie istoty. 
Przebaczać, ale nie zapominać. 

1. Przykłady: tarcza obronna, izolacja pola, itp. 
Wznosić dusze innych to istotna części podróży każdej duszy. 
Każdy krok w tej podróży, z kolei, to wznoszenie własnej duszy 
aby dać więcej po przez właściwe działanie, przez ten wzrost. 
  
Jedność (czym jest esencja) 
  

1. Aby rozpoznać każdą duszę, aby stała się częścią Jednej Całości poprzez służbę. 
2. Zjednoczyć każdą istotę w pokoju, jako nadzorującego Jedność. 
3. Kochać każdego, najwyższą ekspresją twórców na zawsze kończących cykl podróży 

do Kreatora. 
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Marie 
  
Dusza człowieka jest stworzona z pól Ziemi, Słońca, rodziców, całej Totalności. Celem 
ludzkiej duszy jest bycie ziarnem nowego życia we wszechświecie. 

Dusza może zapewnić żywność, schronienie, transport i energię, wszystko czego 
potrzebujesz. To nie jest magia, jej rozumienie zmian zachodzących w polach Wszechświata. 
To czyni człowieka niezależnym od innych i zdolnym do istnienia w dowolnym miejscu we 
wszechświecie. 

Główna dusza znajduje się w mózgu i ma najwyższą siłę pola i zawiera spektrum wszystkich 
pól wszechświata. Promieniuje jak Słońce przez rozciągłość Wszechświata. Ale istnieje też 
fizyczna dusza, która jest zbiorem wszystkich dusz, wszystkich żywiołów i komórek w 
twoim ciele i znajduje się w sercu. 

Dusza może być używana jako statek kosmiczny. Wzmacniając fizyczną duszę do poziomu 
duszy będącej w mózgu i używając emocji, człowiek może podróżować po wszechświecie. 

Dusze używają natychmiastowej komunikacji i podróżują przy użyciu grawitacyjnych pól 
magnetycznych Wszechświata w czasie zero. Wszystkie dusze są połączone ze sobą i ze 
Źródłem, w którym wszystko się zaczęło. Wyjaśnieniem tego jest neutron dzielący się na 
proton i elektron. To jest prawda o rozszerzaniu się Wszechświata. 

Nie ma sędziów we Wszechświecie. Rozwój i możliwość przyłączenia się do Społeczności 
Uniwersalnej staje się przejrzyste dla Duszy poprzez bezwarunkowe wznoszenie innych 
Dusz. Jesteś jedynym, który może osądzać siebie. 

Aby przyłączyć się do Uniwersalnej Społeczności i podróżować po Wszechświecie, trzeba 
się kształcić. Kiedy Dusza osiągnie dojrzałość, będziemy mogli przyłączyć się, a Ludzkość 
zostanie uznana za ludzi wiedzy i stanie się opiekunem i nauczycielem we Wszechświecie. 

1. Czczę Moja Duszę jako Stwórcę i prawdziwą istotę Stworzenia. 
  
2. Jestem ofiarodawcą, moja Dusza bierze tylko to, co jest dobrowolne (nie kradnę). 
  
3. Wszystkie dusze są takie same, ale promieniują inną siłą pól (jesteśmy równi). 
  
4. Jestem tu, aby służyć, a nie być obsługiwanym (etos KF - nacisk na dawanie) 
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5. Bezwarunkowo wywyższam dusze innych (dzięki byciu miłym i spokojnym) 
  
6. Atrybuty Kreatora są atrybutami mojej Duszy. 
  
7. Elewuję moją Duszę poprzez dawanie, by otrzymywać, abym mogła dawać więcej  
(Jak elewować swoją Duszę - Jak Kubek Życia.) 
  
8. Siła pól mojej Duszy dyktuje moją pozycję w odniesieniu do siły pól Dusz innych  
(Zrozumienie mojej pozycji by stworzyć jedność) 
  
9. Oddziałuję z innymi Duszami w poszukiwaniu równowagi. (Silniejszy zawsze daje 
słabszemu). 
  
10. Jestem częścią Kreacji i szukam drogi powrotnej do Kreatora gdzie wszystko zacznie się 
od nowa ( Jestem Początkiem, Jestem Końcem). 
  
Rada Uniwersalna może przyczynić się do elewacji Dusz tych, którzy czynią źle. (Odrzucone 
Dusze) 
  
Rada Uniwersalna może elewować i przywrócić zagubione Dusze (zmarłych) we 
Wszechświecie. 
  
Rada Uniwersalna jest mostem pomiędzy Ludzkością i Społecznością Uniwersalną. 
  
Rada Uniwersalna jest punktem kontaktowym dla wszystkich Ludzkich Dusz podróżujących 
w Kosmosie ( Dla Dusz potrzebujących pomocy). 
  
Rada Uniwersalne będzie organizować spotkania i kontaktować się z Uniwersalną 
Społecznością, zarówno z gośćmi jak i już tu obecnymi. 
  
Rada Uniwersalna będzie decydować w jaki sposób dzielić się  (na Ziemi) nową technologią 
oferowaną przez Społeczność Uniwersalną poprzez dostarczanie rozwiązań 
otwartoźródłowych z których skorzystają wszyscy. 
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Gatua 
  

Największą wiedzą jest to, że twój Stwórca znajduje się w Tobie, a źródło tego stwórcy jest 
na zewnątrz i wewnątrz. 

Oświeceni znają swoje Dusze a przez to swoich Kreatorów. 

Szukaj swego Stwórcy wewnątrz siebie poprzez elewację własnej Duszy gdzie manifestuje 
się Źródło. 

Oświeceni wiedzą, że Dusza człowieka i Dusza jakiejkolwiek innej istoty jest nasieniem 
nowego życia w nowym wymiarze, tak więc śmierć nie istnieje. 

Oświeceni wiedzą, że Kreator ich fizycznej manifestacji i wszystkiego czego potrzebują 
znajduje się w ich wnętrzu. 

Fizyczna śmierć jest rodzajem odrodzenia, lecz oświeceni nie muszą umierać fizycznie by 
ponownie się narodzić. 

Oświeceni dają bezwarunkowo i dlatego otrzymują bezwarunkowo więcej niż dają. 

Kochanie bezwarunkowe to dawanie bezwarunkowe. 

Kreator człowieka i innych istot znajduje się w wykreowanym a nie w jakimkolwiek domu 
wiary lub ofiary. 

Oświeceni mogą zaspokoić swoje potrzeby indywidualnie lub zbiorowo, tak więc nie mają 
potrzeby posiadania waluty, króla lub religii. 

Wszystkie Wszechświaty zasiedlone są przez stworzone Istoty, niektóre z nich człowiek 
widzi fizycznymi oczami a niektórych nie jest w stanie zobaczyć. 
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Rui 
Wszyscy jesteśmy Jednym w Kreatorze, częścią tego samego  

miłość, światło, pole, świadomość, w ten sposób zjednoczeni do wszystkich innych 
kawałków tworzymy 

Wszechświaty. 
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Azar 

O Statucie Duszy w Fizyczności Na Planecie Ziemia “Dzieci” 
  
1- Żadne dziecko nie jest bez Domu. 
  
2- Nie musimy być biologicznym rodzicem by zaopiekować się dzieckiem. Nie istnieje coś 
takiego jak biologiczny lub nie-biologiczny. Dziecko jest stworzone przez Kreatora  a rodzice 
są mediatorami (wykonawcami)  w miłości ich kreacji.  
  
3- Każda kobieta będąca w ciąży nawet przed urodzeniem dziecka, upewniamy się, że 
przygotujemy wszystko dla tej kobiety. 
  
4- Kobieta która jest w ciąży będzie miała pełną ochronę, i wszystkie jej potrzeby mają być 
zaspokojone. Wartość odżywcza dla Duszy, Umysłu i Fizyczności obojga. 
  
5- Wszystkie dzieci będą traktowane z bezwarunkową Miłością, nie ma miłości warunkowej 
pod żadnym pozorem. 
  
6- Dziecko rośnie z esencją swojej własnej Duszy nie esencją Duszy rodziców. 
  
7- Rodzice tylko prowadzą co się tam znajduje, to co jest własną esencją dziecka. 
  
8- Nie ma pracy dla dzieci. Absolutnie żadnej. 
  
9- Nie ma różnicy Płci w nowej erze, chłopcy i dziewczynki tworzone są przez tego samego 
Kreatora więc są traktowane i witane na równi. 
  
10- Teraz w Obecnym czasie; Wraz z Urodzinami każdego dziecka mamy okazję uczyć ich 
podstaw Pokojowego Życia na planecie Ziemi i wszystkich innych Wszechświatach. 
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Jamila 
  
99 atrybutów Boga 

Niemierzalny dar dany ludzkim istotom. 

99 atrybutów Boga, on daje nam klucz do kanałów połączenia z Duszą. Wszystkie imiona 
reprezentują różne typy połączenia i całościową esencję. Przy każdym z imion ludzka istota 
może odnieść się do Duszy stosownie do jej pragnienia. Za każdym z imion, znajduje się 
tajemnica użycia, by leczyć, zaspokoić, rozwiązać sytuacje, etc. 

Dusza oferuje wszystko co człowiek może sobie wyobrazić i wiele więcej 

  
Jamila (z Ursulą i Jalal em) 
  
Tutaj poniżej, chcę podzielić się otwierającymi wyjaśnieniami odnośnie 99 atrybutów. 
 
Tak  niemierzalny dar oferowany ludzkimi istotom: 99 głównych atrybutów. 

 

99 imion jest kompletne w ilości 100 poprzez dodanie  pierwszego imienia którym jest ON 
(HOUWA) które tworzy unikalność i całość. W innych miejscach znajdujemy te same 
pojęcia jako YOD, HAYIN, OM…. 

Gdy przez nie przechodzimy  postrzegamy unikalną wibrację każdych drzwi (połączenia) 
które się przed nami otwierają. I magia posiadania wszystkiego. Zaiste poprzez te imiona, 
Dusza oferuje nam swoją bezwarunkowa służbę w każdym wymiarze. 

 

Dusza oferuje wszystko co człowiek może sobie wyobrazić i wiele więcej 

99 atrybutów Boga daje nam klucz do kanałów połączenia z Duszą. Wszystkie imiona 
reprezentują inne typy połączenia i całościową esencję. Przy każdym z imion ludzka istota 
może odnieść się do Duszy stosownie do swego pragnienia. Za każdym z imion, znajduje 
się tajemnicze użycie, do leczenia, zaspokojenia, rozwiązania sytuacji, etc. 

Pełna lista 99 atrybutów z ich tłumaczeniem znajduje się w poniższej tabeli. 
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Imię Imię ZNACZENIE 
 
 

 

Allah  Największe imię 

 

Ar-Rahman  Miłosierny 

 

Ar-Rahim  Litościwy 

 

Al-Malik  Król 

 

Al-Quddus  Najświętszy 

 

As-Salam  Źródło pokoju 

 

Al-Mumin  Dający bezpieczeństwo 
 

 

Al-Muhaymin  Obrońca 
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Al-Aziz  Wszechmocny 

 

Al-Jabbar  Niepokonany 

 

Al-Mutakabbir  Przewyższający 

 

Al-Khaliq  Stwórca 

 

Al-Bari  Twórca 

 

Al-Musawwir  Kształtujący wszystko 
 

 

Al-Ghaffar  Wybaczający 

 

Al-Qahhar  Podporządkowujący sobie 
wszystko 
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Al-Wahhab  Obdarowujący 

 

Ar-Razzaq  Zaopatrujący 

 

Al-Fattah  Otwierający 

 

Al-Alim  Wszechwiedzący 

 

Al-Qabid  Ograniczający 

 

Al-Basit  Rozwijający 

 

Al-Khafid  Poniżający 

 

Ar-Rafi  Wywyższający 
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Al-Muizz  Zaszczycający 
 

 

Al-Mudhill  Upokarzający 
 

 

As-Sami  Wszystko słyszący 
 

 

Al-Basir  Wszystko widzący 
 

 

Al-Hakam  Sędzia 

 

Al-Adl  Sprawiedliwy 

 

Al-Latif  Życzliwy 

 

Al-Khabir  Wszystkiego świadomy 
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Al-Halim  Pobłażliwy 
 

 

Al-Azim  Nieskończony 
 

 

Al-Ghafur  Przebaczający wszystko 
 

 

Ash-Shakur  Łaskawy 

 

Al-Ali  Najwyższy 

 

Al-Kabir  Wielki 

 

Al-Hafiz  Ochraniający 

 

Al-Muqit  Żywiciel 
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Al-Hasib  Oceniający 

 

Al-Jalil  Majestatyczny 
 

 

Al-Karim  Hojny 

 

Ar-Raqib  Czujny 

 

Al-Mujib  Odpowiadający 
 

 

Al-Wasi  Wszechogarniający 
 

 

Al-Hakim  Mądry 

 

Al-Wadud  Kochający 
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Al-Majíd  Pan wszelkiej chwały 
 

 

Al-Baith  Wskrzeszający 
 

 

Ash-Shahid  Świadek 

 

Al-Haqq  Prawdziwy 

 

Al-Wakil  Niezawodny 

 

Al-Qawi  Posiadacz wszelkiej siły 

 

Al-Matin  Mocny 

 

Al-Wali  Obrońca 
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Al-Hamid  Godny wszelkiej chwały 
 

 

Al-Muhsi  Ten, który wszystko policzył 
 

 

Al-Mubdi  Stworzyciel 

 

Al-Muid  Przywracający 

 

Al-Muhyi  Dawca życia 

 

Al-Mumit  Sprowadzający Śmierć 
 

 

Al-Hayy  Wiecznie żywy 

 

Al-Qayyum  Samoistny 
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Al-Wajid  Wszystko posiadający 

 

Al-Majid  Wspaniały 

 

Al-Wahid  Niepodzielny 

 

Al-Ahad  Jedyny 

 

As-Samad  Samowystarczalny 

 

Al-Qadir  Potężny 
 

 

Al-Muqtadir  Decydujący o wszystkim 

 

 

Al-Muqaddim  Przyspieszający 
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Al-Muakhkhir  Opóźniający 

 

Al-Awwal  Pierwszy 

 

Al-Akhir  Ostatni 

 

Az-Zahir  Jawny 

 

Al-Batin  Ukryty 

 

Al-Walí  Patron 

 

Al-Mutaali  Wywyższony 

 

Al-Barr  Prawożądny 
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At-Tawwab  Opanowany 

 

Al-Muntaqim  Mściciel 

 

Al-Afu  Wymazujący grzechy 

 

Ar-Rauf  Współczujący 

 

Malik al-Mulk  Król królów 

 

Dhul-Jalali Wal-Ikram  Chwalebnie Hojny 
 

 

Al-Muqsit  Wynagradzający 

 

Al-Jami  Jednoczący 

 

Al-Ghani  Samowystarczalny 
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Al-Mughni  Wzbogacający 

 

Al-Mani  Powstrzymujący krzywdę 

 

Ad-Darr  Doświadczający 

 

An-Nafi  Dobrotliwy 

 

An-Nur  Światło 

 

Al-Hadi  Przewodnik 

 

Al-Badi  Niezrównany 

 

Al-Baqi  Niezmienny 
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Al-Warith  Spadkobierca 

 

Ar-Rashid  Nieomylny 

 

As-Sabur  Cierpliwy 

 

* Na podstawie: https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Islam


Jamila, Chaoao, Ursula 

100 tytułów lub opisów Buddy 

100 tytułów lub opisów Buddy (niektóre Pali są pokazane w nawiasach): 

 
Wszystkowidzący (Annadatthudasa) 

Wszechmocny mędrzec (Sabbits Design) 

wszechwładny mędrzec 

Arahant (w pełni oświecony) 

Ten Przebudzony 

Najlepszy z tych, których można obłaskawiać 

Błogosławiony 

Brahma (jak u mistrza brahma-vihar) 

Budda (Przebudzony, Oświecony) 

Potężny wśród ludzi 

Potężny wśród widzących 

Potężny klanu Sakyan 

Przywódca karawany 

Zdobywca zwierząt/bestii 

Zdobywca Mary (Maraji) 

Doskonały w zakresie wiedzy i postępowania 

Dhamma 

Odkrywca (w Dhammie po wygaśnięciu) 

Rozpraszający ciemność 

Wyjaśniający znaczenie 

Obdarzony wszystkimi najważniejszymi znakami 

Obdarzony wiedzą i dobrym postępowaniem (Vijjacaranasampanna) 

Pełny radości 

Ekspert w odniesieniu do świata 

Oko 

Najważniejszy na świecie 

Najważniejszy klejnot 

Najważniejszy ze wszystkich ludzi 

Najważniejszy woźnica [dotąd] 
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Przede wszystkim tych, którzy mogą przejść 

Przede wszystkim szałwia 

Szczęśliwy 

Uwolniony 

W pełni oświecony 

 

Dawca nieśmiertelnego 

Bóg bogów (Devadeva) 

Gotama (ur. Rodzina) 

Wielki 

Wielki widz 

Przewodnik (Nayaka) 

Uzdrowiciel (typy medytacji) 

Pomocnik (Natha) 

Pomocnik świata (po prawej) 

On-of-the-Ten-Powers (Dashabala) 

Niezrównany Charioteer ludzi, których należy oswoić 

Król Dhammy (Dhammaraja) 

Kinsman of the sun 

Wiedzący (oświecony) świata (Lokavidu) 

Wiedza 

Lew (z Dhammy, Siha w Pali) 

Lion Man (Narasiha) 

Lion of the Sakyas (Sakyasiha) 

Pan Budda (szacunek, tytuł pobożności w uznaniu za nauki) 

Lord of Wisdom (Muninda) 

Pan Dhammy 

Mistrz Gotama (odnosząc się do bycia nauczycielem z jego nazwiskiem) 

Szlachetny (według osiągnięć, a nie narodzin) 

O doskonałej mądrości (Varapañña) 

Kto widzi (Cash) 

Ten, który przekracza wszystkie (Sabbity) 

Pokojowy mędrzec 

Peerless byka 
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Doskonały w wiedzy i praktyce 

Lekarz (Bhisakka) 

Idealny 

Czysty (lekki) 

Promiant One (Angirasa) 

Odludek (mnich nie podłączony do domu lub posiadłości) 

 

Związane ze słońcem (Adiccabandhu) 

Słusznie przebudzony 

Sakyamuni (Sage of the Sakyas) 

Samma-sam Buddha (nauczyciel mas, ponownie odkrywający Dhammę) 

Samozatrudniony (Sayambhu) 

Prysznic po drodze 

Siddhattha (born name) 

Nierdzewny (czysty w mocy) 

Sublime One 

Najwyższy spośród tych, którzy mogą zostać uwolnieni 

Tathagata (ten "odszedł" lub "taki jest") 

Nauczyciel (Sattha) 

Nauczyciel Boga i ludzi 

Nauczyciel świata (Lokagaru) 

Dokładnie dojrzałe 

Pochodnia ludzkości (decyzja Manussanam) 

Lider treningu (Vinayaka) 

Ostateczny lider 

Niepokonany zdobywca 

Trener nieskrępowany dla tych ludzi, którzy mogą być oswojony 

Niezrównany woźnica istot, które mają zostać oswojone 

Niezrównany lekarz i chirurg 

Bez pokrycia (Anabbots) 

Pogromca (Labs) 

Zwycięzca w bitwie 

Wędrowiec (mnich wyszedł z życia świeckiego) 

Wellfarer 
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Dobrze poszło (Sugata) 

Większa moc (Vasavatti) 

Z wielką mądrością (Bhuriññña) 

Świat-znawca 

Godny jeden 

 
* Na podstawie: Snyder, D. N.,(2006): The Complete Book of Buddha’s Lists-Explained, 
Vipassana Foundation 3111 Bel Air Dr.# 28-B. ISBN 0-9679285-1-6, Las Vegas, Nevada, 
USA, <dostępne na: https://thedhamma.com/buddhaslists.pdf> 
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Uzupełnienie 
 
 

Celem tej sekcji jest wprowadzanie w przyszłości, w razie potrzeby, dodatkowych 

poprawek, aby prowadzić i wspierać Ludzkości na Ziemi i poza nią. 
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Początkowe przemyślenia członków rady 

Jako referencje 
 

 

 

47 


