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O autorce 

Christina von Dreien (ur. 15 kwietnia 2001 r. w szwajcarskim St. Gallen 
jako Christina Meier) urodziła się ze znacznie rozszerzoną świadomością  
i licznymi zdolnościami paranormalnymi. Należy do nowej generacji mło-
dych ludzi wskazujących na zupełnie nowy wymiar bycia człowiekiem. Ci 
prekursorzy i inspiratorzy przybyli, aby przekazać nam, jaką wewnętrzną 
wartość i wielkość mamy my, ludzie, oraz jak dużo pozytywnego poten-
cjału w nas drzemie. Pokazują nam, jak poprzez potęgę naszej świadomo-
ści i bezwarunkowej miłości możemy przekształcić nasze indywidualne  
i kolektywne życie w uzdrawiający i konstruktywny sposób. 
W latach 2017 i 2018 ukazały się dwa pierwsze tomy: Bliźniaczki uro-
dzone jako światło i Wizja dobra1 – napisane przez jej matkę Bernadette 
von Dreien – opisujące początek historii Christiny: wyjątkowe okoliczno-
ści jej narodzin, jej dzieciństwo i młodość oraz początek jej działalności 
publicznej.
Na koniec wszystko będzie dobrze to druga książka Christiny po Świado-
mość tworzy pokój (2019), napisana wyłącznie na podstawie wystąpień 
publicznych Christiny – głównie wykładu w Salzburgu z dnia 29 sierpnia 
2020 roku, uzupełnionego o wybrane fragmenty z innych wykładów oraz 
newsletterów Christiny. 

Oficjalna strona internetowa Christiny:
christinavondreien.ch

1 Wydania w języku polskim: B. von Dreien, Christina. Bliźniaczki urodzone jako 
światło, wyd. Hartigrama, Warszawa 2020; tejże, Christina. Wizja dobra,  wyd. 
Hartigrama, Warszawa 2021 (przyp. tłum.).
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W takich czasach jak obecne pamiętanie o tym, że nie jesteśmy 
sami, że wszędzie jest wielu ludzi, którzy tak jak my pragną ide-
alnego świata, oraz że ten idealny świat z pewnością nadejdzie, 
może nam dać wielką nadzieję i ufność. Ponieważ jedno jest 
pewne: świat się nie zawali i na koniec wszystko będzie dobrze. 

Potęga naszych myśli wraz z energią naszych uczuć mogą prze-
mienić cały świat.

Jeśli wystarczająca liczba ludzi na Ziemi będzie zadowolona ze 
swojego życia tylko przez jeden dzień, cały negatywny system 
upadnie. Wszystko może się zmienić w jednej chwili.  

 
     Christina von Dreien
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Słowo wstępne

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,
przy całym zamieszaniu i tym, co się dzieje obecnie na świecie, 
szczególnie ważne jest dbanie o to, abyśmy teraz i w nadcho-
dzących miesiącach zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie 
czuli się jak najlepiej. Tylko w ten sposób możemy zachować 
wiarę i ufność, że na koniec wszystko będzie dobrze. 

Tylko w ten sposób możemy codziennie wysyłać pozytywne 
uczucia do zbiorowego pola świadomości. Te pozytywne uczu-
cia są dobre nie tylko dla nas samych, lecz także przyczyniają 
się do tego, aby całe to zbiorowe pole było bardziej pozytywne. 
A im więcej będzie w nim radości, miłości, zadowolenia i ufno-
ści, tym łatwiejsze będą następne miesiące. 

Każdego dnia możemy sobie mentalnie wyobrażać, jak 
wygląda idealny świat – tak długo, aż go poczujemy. Wtedy 
przez własne uczucia manifestujemy ten idealny świat. Otrzy-
mujemy wprawdzie pomoc ze świata duchowego, ale sami też 
musimy coś zrobić. Każdy z nas jest istotny. Każdy może sobie 
mentalnie wyobrażać, jak wygląda idealny świat, każdy może 
następnie poczuć ów idealny świat i w ten sposób przyczynić 
się do jego powstawania. Jeszcze nigdy nic nowego nie powstało 
bez wizji. Rzeczy muszą najpierw zaistnieć subtelnie, zanim 
będą mogły zamanifestować się materialnie.

Na koniec wszystko będzie dobrze, to jest pewne. Potrzeba 
do tego jednak udziału każdego z nas. Kiedy to zrozumiemy, 
będziemy odpowiedzialni za to, aby co rusz od nowa wysyłać  
w pole coś pozytywnego. Nie zapominajmy przy tym o „małych” 
rzeczach dnia codziennego: uśmiechu, życzliwym spojrzeniu, 
miłym słowie – to wszystko jest ważniejsze, niż mogłoby się 
nam wydawać.

         Christina von Dreien
         wrzesień 2020
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