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Kilka słów wstępu

Jest to książka, która w pewien sposób uzupełnia (ale nie do końca
kontynuuje) moją poprzednią książkę "Myśli natchnione". Zawiera ona
w sobie luźne duchowe przemyślenia (natchnione myśli), które się we
mnie pojawiały i które według mnie miałem za zadanie spisać (co też
uczyniłem).  Duchowe  przemyślenia  tutaj  zawarte  mają  za  zadanie
jeszcze mocniej Was przebudzić i połączyć z Bogiem.

Dobry Samarytanin
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Luźne duchowe przemyślenia

Gdy wejdziesz w nowe postrzeganie, staniesz się w pewnym sensie
inną  osobą...  ale  twój  rdzeń  nie  zostanie  naruszony,  to  twoje
"zewnętrzne"  struktury  się  rozpadną,  te  które  ci  przeszkadzały  w
dojściu  do  tego,  kim  faktycznie  jesteś...  one  były  przeszkodą  w
rozwinięciu  twoich  skrzydeł...  ale  teraz  już  twoje  skrzydła  się
rozpostarły,  twój  umysł  jest  czysty  i  klarowny,  nie  ma  w  nim
niepotrzebnych  zakłóceń...  twoje  serce  jest  otwarte  i  zdolne  do
bezwarunkowej  miłości,  do  pomocy,  gdy  wymaga  tego  sytuacja...
więc nie bój się zrobić tego kroku ku oświeceniu, ku wolności...  to
krok  w  dobrym  kierunku,  który  ukaże  twoje  prawdziwe  boskie
oblicze... oblicze, które jest zrobione z czystego Światła... to Światło
cię tworzy, zawsze cię tworzyło, ale gdy człowiek jest "przysypany"
niskowibracyjną  energią  nie  może  prawidłowo  funkcjonować...
zapomina o tym, kim faktycznie jest... zapomina o swojej prawdziwej
naturze... o swoim prawdziwym pochodzeniu... o tym, że pochodzi z
gwiazd,  z  dalekich  głębin  kosmosu,  które  wibrują  wysoko...  dużo
wyżej  niż  obecne  ziemskie  "struktury"...  dlatego  ważne  jest,  aby
osiągnąć swój stan równowagi, swój stan zjednoczenia z Bogiem, z
naszym Stwórcą,  z  naszym Kosmicznym Odwiecznym Przyjacielem,
który zawsze cierpliwie czeka, aż do Niego powrócimy, aż ponownie
się  z  Nim  zjednoczymy,  abyśmy  ponownie  mogli  widzieć,  abyśmy
ponownie mogli słyszeć, abyśmy ponownie mogli doświadczać stanu
równowagi, w którym panuje miłość, pokój, harmonia i współczucie...
w tym stanie nie brakuje nam empatii wobec bliźnich.

Niestety  tej  empatii  brakuje  ludziom żyjącym obecnie,  dlatego  tak
ważne  jest,  abyśmy  my  ją  rozwinęli  na  odpowiednim  poziomie,
abyśmy umieli współodczuwać, gdy ktoś cierpi i abyśmy umieli pomóc
takiej osobie, gdy wymaga tego sytuacja... i należy również wiedzieć,
że nie każdemu należy pomagać, nie każdy naszą pomoc powinien
otrzymać... trzeba spytać się swojego serca czy powinniśmy w danej
sytuacji ingerować i jeżeli nasze serce powie "TAK" to przystąpmy do
działania...  ale  będą  i  sytuacje,  w  których  nasze  serce  powie  z
pewnych  przyczyn  "NIE",  wtedy  należy  taką  osobę  zostawić  w
spokoju.
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Już nie raz próbowaliśmy pomagać osobom, które pomimo naszych
wielokrotnych  starań  nie  zmieniały  swojego  zachowania,  po  prostu
chciały  jedynie  się  wyżalić  i  doświadczyć  pewnych  emocji  -  ich
niezrozumienie życia powoduje, że jedynie tarzają się w cierpieniu i
dopóki  ich umysł  nie wskoczy na "wyższe oktawy zrozumienia"  nie
doznają  ukojenia...  dlatego  Jezus  mówił,  aby  nie  rzucać  pereł  pod
wieprze...  nie  każdy  doceni  nasze  mądrości...  a  nawet  ci,  co  je
docenią, niekoniecznie będą w stanie z nich skorzystać... po prostu
niektórzy ludzie zbyt mocno żyją w Matrixie i nie są w stanie wyjść
poza niego... ich specyficzne rozumowanie ich niewoli, przygniata ich
do ziemi...  do ziemi, która jest pełna cierpienia... nie umieją wyjść
poza  pewne  schematy  myślowe,  aby  wzlecieć  ku  gwiazdom,  aby
uwolnić się z pewnych niskowibracyjnych toków rozumowania.

Oczywiście  na  ogół  warto  powiedzieć  kilka  słów mądrości,  ale  gdy
widzimy, że nasza mądrość nie jest doceniana i że ktoś nie robi z niej
jakiegokolwiek użytku to nie ma sensu mówić dalej. Ludzie muszą być
do pewnego stopnia otwarci na mądrość, jaką chcemy im przekazać...
jeżeli tak nie jest, może dojść między nami do konfliktu, który nikomu
nie jest do niczego potrzebny... więc przede wszystkim skup się na
swoim  życiu  i  swojej  misji...  jak  zobaczysz  kogoś,  kto  mocniej
poszukuje Boga, odezwij się do niego, oświeć go kilkoma promykami
mądrości...  a  jeżeli  zobaczysz,  że  odpowiednio  reaguje  na
przekazywane mu "Światło" daj mu go więcej... bądź hojny dla ludzi,
którzy  chcą  słuchać  i  mają  otwarte  umysły  i  swoje  serca...  niech
zostaną  nakarmieni  Światłem,  którego  mają  niedosyt...  niech  się
napoją, niech się najedzą, niech ich dusza się nasyci i niech wzrasta...
nie  ma powodu do  trzymania  dla  siebie  pewnych  prawd,  pewnych
mądrości, gdy są ludzie, którzy chcą słuchać, którzy chcą "jeść" i "pić"
to,  co  do  nich  mówimy...  więc  nakarmmy  tych,  którzy  do  nas
przychodzą i proszą o strawę, wtedy razem będziemy wzrastać, my
jako nauczyciel i oni jako uczniowie... i nie mówmy do ludzi z poziomu
ego,  bądźmy  dla  nich  czystym  światłem,  boskim  promieniem
natchnienia,  boską  aktywacją  w  działaniu...  niech  ich  dusze
wzrastają... bo ich wzrost to również i nasz wzrost... to również lepszy
świat, jaki powoli będzie się wyłaniać... a któż nie chce żyć w lepszym
świecie? Wszyscy chcą... ale nie każdy o to walczy... o to najmocniej
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zabiegają  prawdziwie  duchowi  ludzie,  którym  zależy  na  tym,  aby
ludzie wzrastali... dlatego swoje nauki dają za darmo... więc bierzmy z
nich przykład i dzielmy się mądrością z tymi, którzy chcą słuchać...
niech ludzie wzrastają i niech sami w przyszłości wydadzą plon, aby
nasz świat zmieniał się na lepsze (napisane 17.12.2016).
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Strefa komfortu i twój pierwszy krok

Ludzie czasami tak bardzo boją się wyjść ze swojej strefy komfortu,
że będą w niej przebywać nawet wtedy, kiedy będą sobie ewidentnie
tym szkodzić. Czasami po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok w
nieznane, aby wyjść ze swojego kręgu cierpienia, którego większość
osób nie chce opuścić z powodu swoich licznych obaw (lęków) przed
większą  zmianą w swoim życiu...  ale  jak  wszyscy  wiemy,  aby  coś
osiągnąć  czasem  trzeba  wejść  na  ścieżkę,  na  której  początkowo
możemy nie czuć się zbyt komfortowo (swobodnie)... nasz krok może
być  w pierwszych momentach chwiejny  i  niepewny...  ale  taki  stan
będzie  trwał  tylko  do  czasu,  aż  opanujemy  potrzebne  nam
umiejętności i zdobędziemy potrzebną nam wiedzę, aby iść prostym i
pewnym krokiem...  i  żadne  "nieznane"  nie  jest  już  wtedy  dla  nas
wyzwaniem, po prostu idziemy przed siebie  i  pokonujemy wszelkie
przeszkody, jakie wyłaniają się na naszej drodze... ale aby wyruszyć
w nieznane,  trzeba zrobić  ten pierwszy krok...  gdy go nie  zrobisz,
twoje życie (twój los) może nigdy się nie odmienić na lepsze... więc
odwagi,  bądź  pionierem  i  przetrzyj  szlak  dla  siebie,  a  z  czasem
dostrzeżesz, że było warto (napisane 17.12.2016).
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Kosmiczne promienie

Ci,  co  będą  się  mocniej  budzić,  będą  doświadczać  kosmicznych
promieni, które będą wpadać w ich duchowe pola - są to duchowe
energie, które służą do jeszcze mocniejszego pobudzenia i zasilenia
osób, które zaczynają otwierać oczy na nową rzeczywistość... ich rolą
jest podniesienie twojego duchowego poziomu na wyższy szczebel...
więc jak zaczniesz ich doświadczać, to nie opieraj się im... po prostu
pozwól  im ciebie  wypełniać...  dzięki  temu twoja  duchowa ewolucja
znacznie przyśpieszy (napisane 17.12.2016).
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Duchowe zanudzanie i twój rozkwit

Nie daj się zanudzić nudną duchową treścią... skup się na czymś, co
faktycznie wprawi twoją duchową formę w wyższe wibracje... bo tylko
odpowiednie  pobudzenie  jest  w stanie  wyprowadzić  cię  z  pewnego
rodzaju  marazmu,  w jakim możesz  się  znajdować...  musisz  zostać
potrząśnięty, abyś mógł się jeszcze mocniej obudzić... potrząśnięty, a
zarazem  odpowiednio  wypełniony  duchową  treścią,  która  będzie  z
tobą  mocno  rezonować  oraz  duchowymi  promieniami,  które  będą
zsyłane na ciebie z kosmosu, aby jeszcze mocniej cię pobudzić, abyś
wyszedł  ze  swojej  skorupy  w  pełni,  abyś  rozkwitł  niczym  piękny
kwiat...  więc  stań  się  pięknym  kwiatem...  zrób  to  dla  siebie,  dla
innych, dla wszystkich żyjących istot...  ukaż swoją piękną duchową
formę, zaprezentuj ją nam wszystkim... bądź pięknem, które będzie
promieniować na wszystko wokół... niech zostaniemy wprowadzeni w
zachwyt i niech sami zechcemy tacy być (napisane 17.12.2016).
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Nie czuj się gorszy

Są  różne  teorie  mówiące,  że  ludzie  z  niebieskimi  oczami  czy  z
odpowiednią grupą krwi są w pewien sposób lepsi od pozostałych, ale
według mnie nie należy na to zwracać uwagi, szczególnie gdy sami nie
należymy  do  tej  grupy  ludzi  "wybranych",  aby  nie  popaść  w
niepotrzebną depresję czy zniechęcenie - pamiętaj, że każdy z nas ma
w sobie duszę, która pragnie ewoluować i  nie każdy z nas jest na
takim samym duchowym poziomie... mamy różną karmę, różne misje
do wykonania na to wcielenie... ale o jednym trzeba pamiętać, że to
po owocach zostajemy rozpoznani, a nie po kolorze oczu czy grupie
krwi!  Skup się  całym sobą,  aby  przynosić  Bogu dobre  owoce,  aby
czynić świat lepszym miejscem do życia... i to definiuje ciebie, to czy
podejmujesz jakieś działanie na rzecz lepszego świata, czy też nie... i
to jest istotne, a nie kolor twoich oczu czy twoja grupa krwi... więc
skup się na realnym tworzeniu dobra, a Bóg cię wywyższy bardziej niż
się tego możesz spodziewać (napisane 17.12.2016).
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Bez pracy nie ma kołaczy

Niestety, ale duchowość to nie tylko siedzenie w lotosie i wygrzewanie
się na słońcu... duchowość to przede wszystkim ciężka praca na rzecz
wszystkich żyjących istot.  Pamiętaj,  że sama praca się nie zrobi, a
świat  sam  z  siebie  w  magiczny  sposób  się  nie  przetransformuje,
musimy włożyć w to pewien wysiłek, aby mu pomóc się przeobrazić
do nowej formy. Nie należy czekać, aż ktoś za nas to zrobi, bo czekać
i  nic  nie  robić  potrafi  każdy.  Jeżeli  chcesz  być  faktycznie  zmianą
zakasaj  rękawy i  zacznij  pracować,  zrób ten trud,  a  zobaczysz,  że
pewnego  dnia  on  się  opłaci,  bo  dzięki  twoim  czynom  wiele  osób
otworzy oczy i wejdzie w nową rzeczywistość, automatycznie czyniąc
nasz świat lepszym miejscem do życia (napisane 17.12.2016).
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Każdy trybik ma swoją indywidualną rolę do odegrania

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś jedyny w swoim rodzaju?
Że masz na tej planecie swoją indywidualną misję do wypełnienia?
Czy wiesz, że twoje życie ma sens, pomimo że możesz czasem tego
nie  dostrzegać?  Tak,  to  wszystko  jest  prawdą,  jesteś  istotnym
trybikiem  całości  i  pomimo  że  czasem  możesz  w  to  wątpić,  tak
faktycznie jest. Życie składa się z wielu zmiennych, a my jesteśmy
mniejszymi lub większymi trybikami... i to od nas zależy czy kręcimy
się w dobrą stronę, czy w złą, czy kręcimy się szybko, czy wolno...
czasami  musimy  się  dostosować  do  innych  trybików,  a  czasami
musimy przestawić nasz trybik w zupełnie inne miejsce, aby kręcił się
w towarzystwie innych trybików niż dotychczas... życie cały czas się
zmienia, nic nie stoi w miejscu... i my jako trybiki mamy w tym życiu
swoją indywidualną rolę do odegrania i tylko i wyłącznie od nas będzie
zależeć  czy  będzie  ona  odegrana  właściwie,  czy  ze  sporymi
potknięciami... więc skup się i odegraj swoją rolę najlepiej jak umiesz,
bo nasze życie nie trwa długo... warto wykorzystać dany nam czas na
piękny wysokowibracyjny taniec, który pomaluje szarą rzeczywistość
pięknymi kolorami (napisane 18.12.2016).
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Boże dodaj mi sił

Boże, Ty jesteś Odwiecznym Światłem, Centrum Siły i Mocy... proszę
Panie, dodaj mi sił, abym dał radę do samego końca wypełnić moje
odgórnie zapisane przeznaczenie, abym miał siłę iść zawsze naprzód...
a  nawet  jakbym  upadł  to  abym  miał  siłę  powstać  i  iść  dalej...
wspomóż mnie Panie  swoją Mocą,  swoim Blaskiem, swoją Wieczną
Chwałą...  ześlij  na  mnie  swoje  Energie,  które  mnie  wzmocnią  i
pokrzepią...  nakarm  Panie  moją  duszę  i  napój  moje  energetyczne
ciało...  niech  woda  żywa  krąży  w  moim  krwiobiegu,  niech  mnie
wzmacnia... natchnij mnie Panie mocniej Duchem Świętym, abym nie
błądził  w ciemności, abym zawsze wiedział,  dokąd mam iść i abym
miał pewność, że idę we właściwym kierunku... niech na mojej głowie
zawsze  będzie  Panie  Twoja  Energia,  aby  mnie  prowadziła,  aby  mi
rozświetlała drogę, aby żadna ciemność nie była dla mnie przeszkodą
nie do pokonania... abym widział nadzieję w chwilach jej pozbawionej
i  abym zawsze pamiętał,  że  nie  ma sytuacji  bez  wyjścia,  gdyż Ty
jesteś  rozwiązaniem  wszelkich  ludzkich  problemów  (napisane
18.12.2016).

16



Skup się na faktycznym wzroście

Wiele  osób  sporo  czyta  o  pozaziemskich  cywilizacjach,  "wyższych"
czakrach czy gromadzi wiedzę, która nie daje faktycznego duchowego
wzrostu... może owa wiedza powodować poszerzenie świadomości, ale
również  może  powodować  pewien  zamęt,  ponieważ  nie  wszystkie
informacje podane w internecie są prawdziwe...  dodatkowo wiele z
tych informacji (np. odnośnie czakr) może odnosić się do poziomów
znacznie  przewyższających  nasz  obecny poziom...  i  należy  również
uważać, aby nie wtłaczać w swoją głowę informacji, które są dla nas
zupełnie  nieprzydatne...  nie  traćmy  na  to  czasu...  skupmy  się  na
informacjach, które możemy w jakiś sposób wykorzystać, aby dzięki
nim faktycznie wzrosnąć.

Niektórzy  ludzie  próbują  wtłoczyć  w  swoją  głowę  jak  najwięcej
duchowej treści (wiedzy) i robią to tak intensywnie, że zapominają o
tym,  co  jest  faktycznie  istotne...  zapominają,  że  powinniśmy  w
pierwszej  kolejności  skupić  się  na utworzeniu solidnego duchowego
połączenia  z  Bogiem.  Gdy  już  je  utworzymy,  będziemy  czerpać
energię  wprost  ze  Źródła  (będziemy  "podpięci"  pod  Boga),  wtedy
wiedza  sama  będzie  się  w  nas  pojawiać...  nie  będziemy  mieli  już
problemów  z  rozpoznaniem,  co  jest  prawdą  a  co  fałszem...  nie
będziemy inwestować naszego czasu w rzeczy mało istotne oraz nie
będziemy fascynować się rzeczami, na które nie mamy wpływu... po
prostu skupimy się na rzeczach, które każdego dnia będą powodować
nasz  duchowy  wzrost...  będziemy  również  rozumieć,  że  faktyczny
wzrost  nie  znajduje  się  w książkach,  których treść  jest  wyjątkowo
trudna  do  zweryfikowania  i  zupełnie  nas  nie  dotyczy...  prawdziwy
wzrost  jest  w  codziennym osobistym  kontakcie  z  Bogiem  (jest  to
absolutny fundament, na którym buduje się wyższe pola duchowe).

Gdy każdego dnia skupiamy się na naszym Stwórcy, Jego Energia się
w nas wlewa i tworzy się między nami coraz to silniejsze duchowe
połączenie, które jest faktycznie odczuwalne... zaczynamy odczuwać
tą jedność, to "podpięcie" pod Wodę Życia, pod Wieczną Mądrość... i
nie jest to chwilowe emocjonalne odczucie, to już jest stała relacja,
która trwa i trwa... i będzie się ona z czasem jedynie pogłębiać... i
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odnajdujemy  w  tym  połączeniu  z  Bogiem  nasz  spokój,  ukojenie  i
pocieszenie...  tak  działa  nasz  Stwórca...  my  wyciągamy  do  Niego
swoje  ręce,  a  On  nas  obdarza  swoją  Energią  Miłości,  która  nas
oczyszcza i  powoduje nasz  rozkwit...  i  pewnego dnia  wejdziemy w
zupełnie  inną  rzeczywistość,  której  obecnie  jeszcze  nie  widzimy
(napisane 19.12.2016).
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Twój indywidualny cel

Każdy  z  nas  ma  w  życiu  swój  indywidualny  cel  do  wypełnienia.
Przeważnie tyczy się on spalenia jak największej ilości karmy... jedni
mają jej więcej do spalenia a inni mniej... ale są też jednostki, które
tej  karmy  (która  ich  "zniewala"  i  "pęta")  praktycznie  wcale  nie
posiadają i często tacy ludzie, jeżeli  idą ścieżką duchową, stają się
mędrcami, filozofami, ludźmi, którzy przekazują wiedzę innym, którzy
nie  dbają  już  o  swoje  dobra,  pragnienia  tylko  troszczą  się  o
"zbawienie" świata... o to, aby poprzez własne czyny uczynić ten świat
lepszym miejscem do życia, to staje się ich celem życiowym i misją do
wypełnienia... takie jednostki w pewnym sensie składają się w ofierze
za innych (chodzi tutaj o rezygnację z egoistycznego życia na rzecz
niesienia pochodni prawdy)... i jeżeli będziemy mieli trochę szczęścia,
to może takową osobę w swoim życiu poznamy... a może sami się
takową jednostką w swoim czasie staniemy... któż to wie... wybór w
sporej  mierze  zależy  od  ciebie...  od  twoich  czynów  (umiejętności
spalania  karmy,  siania  dobra)  i  twojego  przeznaczenia  (napisane
21.12.2016).
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Naprawianie naszego DNA

Nasze DNA można naprawiać na kilka sposobów... jednym z nich jest
medytacja, ale innym (o czym wiele osób zapomina) jest po prostu
właściwe przeżywanie zdarzeń, jakie nas spotykają... bo te wszystkie
zdarzenia są po to, abyśmy siebie naprawili, abyśmy poprzez właściwe
reakcje i odpowiednie czyny "rozpuścili" w sobie "problem", który jest
odpowiedzialny za brak naszego balansu... i jak wszyscy wiemy, nie
ma przypadków... to, co do nas przychodzi, służy naszemu dobru /
naszemu wzrostowi... niestety wiele osób tego nie dostrzega i walczy
z życiem, a zarazem nie daje sobie możliwości na wzrost... więc nie
uciekaj od problemów, które masz na głowie, po prostu poświęć im
trochę swojego czasu i je rozwiąż, a poczujesz automatycznie ulgę... i
ta ulga nie tylko będzie na zewnątrz, ale będzie przede wszystkim w
tobie...  i  oto  właśnie  chodzi,  aby  ulżyć  sobie  poprzez  rozwiązanie
problemu, a nie poprzez uciekanie przed nim... po prostu staw czoła
temu, przed czym wciąż uciekasz, a w twoim życiu pojawi się błogi
spokój (napisane 21.12.2016).
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Nie uciekaj przed życiem

Wiedz, że życie nie chce cię zniszczyć, ono chce ci pomóc rozwinąć
skrzydła... po prostu zjednocz się ze swoją mistyczną falą, jaka ciebie
przez życie prowadzi... poczuj ją... zrób głęboki wdech... i wskocz na
nią... i płyń... surfuj niczym wybitny surfer... bądź na jej szczycie...
poczuj ten pęd, tą bryzę, te krople wody padające na twoją twarz...
jesteś na swoim miejscu i nikt ani nic nie jest w stanie tego zmienić...
jesteś tam, gdzie być powinieneś... po prostu płyń dalej i utrzymuj
równowagę przez resztę swoich ziemskich dni (napisane 21.12.2016).
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Strach przed śmiercią

Nie  bój  się  śmierci...  szczególnie  gdy  ta  ma  przyjść  do  nas  w
naturalny sposób... śmierć jest jedynie przejściem na drugą stronę, po
której jest dalsze nasze życie... ale pamiętaj, twoja dusza musi być
czysta... tylko wtedy przejście będzie dla nas w pełni korzystne... więc
zadbaj o swoją czystość duszy już teraz... nie zwlekaj z tym ani chwili
dłużej...  nigdy  nie  wiemy,  kiedy  zostaniemy  z  tej  Ziemi  zabrani...
może być to za rok, za 10 lat, albo za 10 minut... dlatego przeproś
ludzi, których skrzywdziłeś... podaj rękę tym, którzy się ciebie boją...
twoja dusza musi być czysta... nie zabieraj nierozwiązanych spraw na
drugą  stronę,  bo  tam  ich  nie  oczyścisz...  nie  twórz  sobie  na  siłę
kolejnego wcielenia... staraj się mieć czyste sumienie, bo tylko takie
daje ci możliwość wejścia do pięknego królestwa, które znajduje się
po drugiej stronie lustra (napisane 28.12.2016).
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Nie bój się ponownie narodzić w ciele fizycznym

Ludzie,  którzy  boją  się,  że  mogliby  ponownie  się  narodzić  w  ciele
fizycznym  nie  są  obecnie  wystarczająco  mocno  zbalansowani.
Wiadomo,  że  naszym  życiowym  celem  jest  spalenie  karmy  i
niewracanie  już  więcej  do  strefy  fizycznej,  gdyż  jest  tu  sporo
cierpienia, jakiego nie doświadczymy po drugiej (bardziej eterycznej)
stronie... ale czy faktycznie jest tutaj aż tak wiele cierpienia? Czy my
przypadkiem sami nie odpowiadamy za większość owego cierpienia w
naszym życiu?

W mojej ocenie tak właśnie jest... a co więcej przebywanie na Ziemi
jest  wspaniałym  sposobem  na  nasz  wzrost,  na  naszą  głębszą
ewolucję...  to  właśnie  w sferze fizycznej  mamy możliwość spalenia
naszej  karmy  i  rozwiązania  naszych  nierozwiązanych  dotychczas
problemów (przywiązań), które sprawiają, że ciągle tu powracamy...
inaczej mówiąc życie na Ziemi to wielka okazja, to dar, którego ludzie
często nie doceniają... mówią, że cierpią, że się boją, że są atakowani
i zniewalani z każdej strony... ale czy jest tak faktycznie?

Wiadomo,  że  karma  może  być  bolesna,  ale  czy  gdy  ona  na  nas
"spada", to czy my zawsze reagujemy w odpowiedni sposób? A może
to my sami poprzez nasz umysł (nasze myśli) wpędzamy się w zły
nastrój?  Może po prostu nie umiemy się cieszyć chwilą...  może po
prostu nie rozumiemy życia, nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje,
dlaczego to czy tamto się nam przytrafia... nie umiemy zaakceptować
otaczającej nas rzeczywistości, tego, jak się sprawy faktycznie mają,
tego,  co  wchodzi  do  naszego  życia  (co  się  w  nim  pojawia)...
chcielibyśmy,  aby  nasze  życie  wyglądało  inaczej...  wiecznie
oczekujemy czegoś lepszego... ciągle narzekamy, że nasze życie nie
wygląda  tak,  jak  sobie  to  wymarzyliśmy...  ale  jeżeli  tak  właśnie
czynisz to wiedz, że kompletnie nie rozumiesz życia, nie rozumiesz, po
co tu jesteś i co masz tutaj do wykonania (zrobienia)... żyjesz wciąż w
głębokiej  nieświadomości...  i  czeka  cię  jeszcze  nie  jedna  życiowa
lekcja i trud, aby twoje oczy mogły być otworzone... aby twój umysł
był w stanie poszerzyć swoje horyzonty postrzegania i aby weszło w
twoje życie nowe zrozumienie, które sprawi, że większość cierpienia w
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twoim życiu po prostu zniknie...  niekoniecznie nastąpi  to z dnia na
dzień...  ale  im więcej  będzie  w nas  zrozumienia  życia  i  akceptacji
otaczającej  nas rzeczywistości  (szczególnie  tej,  na którą nie  mamy
wpływu i której nie możemy zmienić), tym mniej cierpienia będziemy
doświadczać...  więc  otwórz  oczy,  ustaw  umysł  na  odpowiednie
zrozumienie  i  postrzeganie,  otwórz  swoje  serce,  a  któregoś  dnia
zrozumiesz... i  twoje życie się odmieni... a raczej odmienisz się ty,
gdyż nie będziesz już walczyć z życiem, lecz będziesz płynąć z jego
naturalnym prądem (nurtem) (napisane 29.12.2016).
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Obudź się ze swojego snu

Już czas, abyś się obudził... abyś usłyszał wewnętrzne wołanie... abyś
otworzył  oczy i  wszedł  w nową rzeczywistość...  abyś  posiadł  nowe
postrzeganie...  abyś  był  wypełniony  zrozumieniem  i  abyś  umiał
kroczyć  przez  życie  pewnym  krokiem...  już  wystarczająco  długo
spałeś... nie ma już więcej na to czasu... sen się kończy, a my się
budzimy... i  robimy ten krok w nową rzeczywistość... przechodzimy
przez mgłę iluzji i  niewiedzy... i uświadamiamy sobie, że żyliśmy w
kłamstwie...  że  byliśmy wypełnieni  tabletkami  nasennymi...  ale  już
więcej  ich  nie  potrzebujemy...  teraz  będziemy  czujni...  bo  już  nie
chcemy więcej spać... teraz czas na Prawdę... czas na życie... czas na
doświadczenie...  i  czas  na  poznanie  Źródła  oraz  wielu  innych
odpowiedzi, których tak mocno poszukiwaliśmy... skąd przybywamy...
kim  jesteśmy...  co  tutaj  robimy...  dlaczego  tak  długo  spaliśmy?
Pobudka... to ten dzień... dzień głębszego przebudzenia... głębszego
rozpoznania natury rzeczywistości... to dzień głębszego zanurkowania
w Prawdzie... w życiu samym w sobie... czy to czujesz? I czy słyszysz
tą  pieśń...  pieśń,  która  gra  w twoim wnętrzu...  skąd  ona  się  tam
wzięła? Wcześniej jej tam nie było, ale teraz już jest... i gra coraz to
głośniej...  jakby  flet...  czy  kryształowe  misy...  co  to  jest...  to
Prawda... to Prawda do ciebie przemawia... i budzi cię coraz mocniej...
mówi, abyś wstał... abyś rozprostował kości... więc podnieś głowę... i
idź...  idź  do  przodu  i  już  więcej  nie  zasypiaj...  czas  się  obudzić  i
podążyć  za  swoim  wewnętrznym  głosem...  za  swoją  wewnętrzną
muzyką, którą każdy z nas ma w siebie wkomponowaną (napisane
29.12.2016).
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Skup się na rzeczach istotnych

Czasami bardzo emocjonujemy się wydarzeniami, które zupełnie nas
nie dotyczą... co więcej tych wydarzeń nie jesteśmy w stanie w żaden
sposób zmienić ani w tej chwili, ani w dużo dalszej przyszłości... nasz
wpływ na nie jest całkowicie zerowy... emocjonowanie się tego typu
rzeczami jedynie odciąga naszą uwagę od faktycznego efektywnego
działania na rzecz realnych (a nie iluzorycznych) zmian (wiele osób
krzyczy,  gdy  pewne  rzeczy  się  dzieją,  ale  zupełnie  nic  z  tego  nie
wynika)...  więc jeżeli  już w coś inwestujemy swój czas to niech to
chociaż będzie jakąś małą zmianą dla kogokolwiek, niech to w jakiś
sposób się opłaci... nie dajmy się wciągać w dyskusje i wydarzenia,
przy których jesteśmy absolutnie bezradni... ale skupmy się za to na
rzeczach,  które  możemy  zasilić  swoją  energią,  postawą,  słowem i
czynem, aby wzrastały i w swoim czasie wydały sowity plon... wtedy
będziemy czuli w sobie moc (a nie frustrację)... i gdy ją odpowiednio
ukierunkujemy, będziemy mogli dokonywać realnych zmian na lepsze
(napisane 29.12.2016).
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Urzeczywistnij swoją wizję

Jeżeli  uważasz, że świat to straszne i  przerażające miejsce to zrób
coś,  aby  to  zmienić...  i  nie  skupiaj  się  na  takich  stanach  jak
"frustracja"  czy  "bezradność",  bo  one  tylko  zniechęcą  cię  do
jakiegokolwiek działania... uruchom swój potencjał, jaki dał ci Stwórca
i urzeczywistnij swoją wizję lepszego świata... i na nikogo nie czekaj,
po prostu zacznij działać, a jak już zaczniesz, to pójdzie z górki... bo
najtrudniejszy  jest  ten  pierwszy  krok...  i  gdy  już  go  zrobisz,  zrób
kolejny... i idź małymi kroczkami do przodu, ale nie zatrzymuj się... a
gdy  będzie  potrzeba  przeskoczenia  większej  rozpadliny,  zrób  to...
lepiej "umrzeć" próbując, niż "umrzeć" nie robiąc nic... i pamiętaj, że
to do ludzi czynu świat należy, a nie do tych, co tylko się gapią z
tylnego siedzenia. Jak chcesz lepszego świata, to zacznij go tworzyć,
buduj go każdego dnia, rób ten wysiłek, a pewnego dnia może ujrzysz
swoją  urzeczywistnioną  wizję...  może  nie  będzie  ona  w  szybkim
tempie urzeczywistniona w pełni, ale ważne, że z czasem będzie się
ona  wyłaniać  coraz  to  mocniej...  i  może  zająć  to  wiele  lat,  aby
wyłoniła się w pełnej krasie... ale nie przejmuj się tym, ten czas i tak
minie,  po  prostu  każdego  dnia  idź  naprzód,  rób  swoje  i  się  nie
poddawaj...  i  pamiętaj,  że  budując  lepszy  świat,  jesteś  w  pozycji
człowieka  czynu  (człowieka  wygranego),  a  nie  człowieka  wiecznie
oczekującego  jakiejś  zmiany  (człowieka  przegranego  /
sfrustrowanego), który nic  konkretnego nie robi...  to ci,  którzy coś
robią, będą posiadaczami nowej Ziemi miodem i mlekiem płynącej, a
nie ci, którzy wiecznie narzekają i nic nie robią, aby nasz świat zmienił
się na lepsze (napisane 12.01.2017).
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Czy cierpienie nas uszlachetnia, czy może zabija?

Wszystko zależy od tego, czy umiemy je przetrawić, czy też nie. Jeżeli
cierpienie  nas  przygniata,  powoduje,  że  nie  umiemy  sobie  z  nim
poradzić,  wręcz  dusimy się,  gdy ono nadchodzi,  to  ewidentnie  nas
zabija... ale gdy przychodzi do nas cierpienie, a my umiemy sobie z
nim poradzić (rozbijamy je "silnym uderzeniem"; transformujemy je;
rozpuszczamy;  umiemy zrobić  unik;  wyrobiliśmy sobie  umiejętność
niebrania pewnych spraw do siebie) to ewidentnie się uszlachetniamy,
gdyż szybko spalamy swoją karmę (zamiast w niej tkwić i  cierpieć
przez dłuższy czas - jest to dla nas forma zrzucenia niepotrzebnego
balastu,  jaki  dźwigaliśmy  w  swojej  duszy)...  jednym  słowem
wzrastamy, gdyż mamy tą unikalną umiejętność (której wielu ludziom
brakuje)  gładkiego  (niekoniecznie  w  pełni  bezbolesnego)
przechodzenia  przez  cierpienie...  a  jak  wiemy  wielu  ludzi  boi  się
cierpienia,  nie  znoszą  go  doświadczać...  ale  my  poprzez  nasze
odpowiednie  reakcje,  specyficzny  tok  rozumowania  i  właściwe
działanie umiemy sobie z nim poradzić w efektywny sposób. Czasami
może  się  zdarzyć,  że  trochę  pocierpimy,  ale  przeważnie  będzie  to
krótkotrwały ból, który szybko minie i nigdy już nie wróci... ogólnie
sytuacje dnia codziennego nie będą nas dotykać... będziemy odporni
na przykre słowa czy inne potencjalne ataki, gdyż będziemy zdawać
sobie sprawę z prawdy... więc poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli i
wypełni twoje serce i umysł spokojem, a wtedy większość cierpienia,
jakiego  doświadczasz  w  swoim  życiu,  po  prostu  zniknie  (napisane
16.01.2017).
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Czy rywalizacja jest dobra?

Niektórzy twierdzą,  że rywalizacja  jest  dobra (a  nawet  potrzebna),
gdyż  dzięki  niej  możemy  wspiąć  się  na  swoje  wyżyny  (np.  w
kulturystyce czy w innym sporcie), mocniej przykładamy się do swoich
treningów (chcemy  być  nr  1),  staramy  się  osiągnąć  jak  najlepsze
rezultaty w jak najkrótszym czasie (efektywny trening, dieta itd.)...
ale  czy  nie  jest  tak,  że  osiągnięcie  pierwszego  miejsca  daje  nam
wielką  radość,  która  niestety,  ale  trwa  bardzo  krótko?  Stoimy  na
podium i  jesteśmy wreszcie  szczęśliwi...  ale  ile  to  nasze  szczęście
będzie  trwało...  godzinę,  dzień,  tydzień?  Już  po  krótkim czasie  od
wygranej nasze szczęście zaczyna się zmniejszać... gdyż nie pochodzi
ono z naszego wnętrza, tylko z zaistniałej zewnętrznej sytuacji, która
dostarcza nam silnych bodźców, które z czasem zanikają.

Niektórzy  sportowcy  pragną,  aby  inni  ludzie  ich  podziwiali,  aby
robiono im zdjęcia i przeprowadzano z nimi wywiady... wręcz żywią
się tym i odnajdują w tym swoje szczęście... ale pamiętajmy, że są to
sytuacje zewnętrzne, które ciągle się zmieniają... dzisiaj ludzie mogą
nas podziwiać, a za jakiś czas mogą w ogóle już o nas nie pamiętać...
lepiej szukać szczęścia trwałego, które jest w nas niż upatrywać go w
rzeczach  i  sytuacjach,  które  przemijają  i  są  nietrwałe.  W  celu
odnalezienia trwałego szczęścia warto jest zastosować w swoim życiu
codzienną medytację. Odnalezienie prawdziwego szczęścia, które nie
przemija i nie jest zależne od naszych sukcesów czy porażek, może
okazać się znacznie łatwiejsze niż zdobywanie medali,  w końcu nie
musimy  robić  całego  tego  sportowego  trudu...  wtedy  również
będziemy rozumieć, że kilka sekund na podium to szczęście ulotne,
które trwa jedynie przez krótką chwilę.

W  mojej  ocenie  uprawianie  sportu  powinno  mieć  na  celu  jedynie
wybalansowanie samego siebie i ewentualnie bycie inspiracją dla tych,
którzy  tej  inspiracji  potrzebują  (mam  na  myśli  tutaj  np.  osoby  z
nadwagą)... więc nie skupiaj się tak mocno na medalach, wywiadach,
miejscach  na  podium,  czy  byciu  lepszym od innych...  skup  się  na
sobie i na tym, aby być najlepszą i najwartościowszą wersją samego
siebie,  a  jeżeli  dodatkowo  pomożesz  innym ludziom  w  dojściu  do
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wewnętrznej harmonii, to właśnie czynisz świat lepszym miejscem do
życia.

Każdy z nas szuka szczęścia i robi różne rzeczy, aby je osiągnąć...
jedni  biegają,  aby być najszybszymi ludźmi na świecie,  inni  jeżdżą
rowerem, aby udowodnić coś swoim znajomym czy rodzinie... ale, czy
takie  działania  mają  sens?  Czy  próba  zaimponowania  innym  jest
konieczna,  aby  osiągnąć  trwałe  szczęście?  Może  w  przeszłości  nie
byliśmy  odpowiednio  docenieni  przez  naszych  znajomych,  naszą
rodzinę, może byliśmy wiecznie krytykowani i dlatego podejmujemy
teraz ten trud, aby inni zobaczyli jak osiągamy "sukces"... ale czy to
jest  naprawdę  takie  ważne,  aby  innym  zaimponować?  Czy  nasze
szczęście musi zależeć od tego, czy ktoś nas poklepie po plecach za
nasze  osiągnięcia?  Robimy  cały  ten  trud  z  powodu  braku
wewnętrznego  balansu,  nie  czujemy  się  kompletni,  czujemy,  że
czegoś  nam  w  naszym  wnętrzu  brakuje,  jakbyśmy  mieli  w  sobie
dziurę, którą staramy się za wszelką cenę wypełnić... więc skupiamy
się  na  czynnościach  zewnętrznych,  zamiast  zajrzeć  do  swojego
wnętrza  i  tam  odnaleźć  prawdziwe  szczęście...  dlatego  warto
rozpocząć swoją przygodę z medytacją, odrzucić część pragnień (oraz
oczekiwań  naszego  środowiska  wobec  nas),  rozpuścić  je  w  ciszy  i
spokoju  (w  pustce)  i  stać  się  człowiekiem  szczęśliwym,  który  nie
będzie musiał robić tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy, aby komuś
coś  udowodnić...  zadowolenie  do  naszego  życia  przyjdzie,  gdy
pozbędziemy  się  zbędnego  mentalnego  balastu...  a  sport  możemy
uprawiać dla siebie (a nie dla nagród czy niezdrowej rywalizacji), albo
możemy zostać trenerem młodzieży, aby pomóc młodemu pokoleniu
nabrać kondycji i polepszyć ich zdrowie... ale czy naprawdę do bycia
szczęśliwym potrzebna jest nam cała ta rywalizacja (wygrywanie) i
pokazywanie innym, że jesteśmy od nich silniejsi, szybsi, lepsi? Czy
szukanie szczęścia na zewnątrz jest dobrym pomysłem? Czy doznamy
dzięki  temu trwałej  ulgi  w naszym cierpieniu?  A może sami  siebie
oszukujemy i gonimy za króliczkiem, którego nigdy na dłuższą chwilę
nie będziemy w stanie utrzymać w rękach?

Są ludzie, którzy zawodowo zajmują się bieganiem i na 100 metrów
przed metą odpuszczają sobie wyścig i skręcają w boczną uliczkę...
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takim ludziom nie zależy na wygranej, a stanięcie na podium nie jest
im do niczego potrzebne... nikomu niczego nie próbują udowodnić...
biorą  udział  w tego  typu biegach,  bo po prostu lubią  biegać...  ale
wygrana  lub  jej  brak  nie  ma  dla  nich  żadnego  znaczenia...  oni
osiągnęli już swój wewnętrzny balans... co więcej nie mówią swoim
znajomym,  że  będą  uczestniczyć  w owym wyścigu...  ani  nie  robią
sobie  podczas  owego  biegu  jakiegokolwiek  zdjęcia,  które  mogłoby
potwierdzić, że faktycznie brali  w nim udział...  robią to w pełni dla
siebie, ale nie w egoistycznym sensie. W końcu czy to takie istotne,
aby  zdobyć  ten  papierek  (czy  medal)  ukończenia  wyścigu?  Czy
naprawdę to sprawi, że będziemy prawdziwie szczęśliwi? A może to
szczęście  szybko minie  i  znowu pojawi  się  kolejny  cel,  do  którego
będzie trzeba dotrzeć, aby ponownie być szczęśliwym? A co z innymi,
którzy  odniosą  porażkę  i  przybiegną  na  dalszych  pozycjach?  Czy
rywalizacja  to  produkowanie  nieszczęśliwych  ludzi,  bo  przecież
wygranych  może  być  zaledwie  kilku?  Zastanów  się  nad  tym.  Na
każdego wygranego przypada wielu przegranych... czy to nie jest na
swój  sposób  smutne?  Oczywiście  nie  każdy  będzie  się  przejmował
"przegraną", ale będą i tacy, którzy będą to bardzo mocno przeżywać i
nie będą mogli się pogodzić z zaistniałą sytuacją... tacy ludzie daleko
odeszli od swojej wewnętrznej harmonii.

Również nie należy się przejmować ludźmi, którzy są od ciebie pod
wieloma względami lepsi,  szybsi,  silniejsi...  zawsze tacy będą...  nie
przejmujmy się również tymi, którzy się nadmiernie wywyższają... to
jedynie pokazuje ich wielkie ego i brak wewnętrznego balansu... nie
musimy brać udziału w tym wyścigu szczurów, gdyż on nigdy się nie
kończy oraz nie daje on trwałego szczęścia, a właśnie na nim powinno
nam zależeć najbardziej. Prawdziwe szczęście znajdziesz w sobie, a
nie w rywalizacji z innymi, więc weź głęboki oddech, zajrzyj w swoje
wnętrze  i  odnajdź  swoją  wewnętrzną  harmonię  (napisane
25.01.2017).
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Bóg jest wodą życia

Bóg jest pięknym naczyniem z wodą życia, która na ciebie spływa,
gdy tylko o nią poprosisz... więc nie bój się Boga o nią prosić, gdyż
ona jest po to, aby cię napełnić po same brzegi, aby się w ciebie wlać i
dodać ci sił... Bóg jest Esencją Stworzenia, przenika cały Wszechświat,
a zarazem go tworzy na swój unikalny sposób... Bóg ma swój plan,
który jest przed ludzkim wzrokiem ukryty, jest to plan dla wszystkich
ludzi, galaktyk i całego Wszechświata... wszystko ma swój cel i sens...
więc zjednocz się z Bogiem, a pewne kropelki Jego Mądrości przenikną
do twojej świadomości i uczynią cię pełniejszym, staniesz się bardziej
sobą,  objawisz  mocniej  swoją  prawdziwą  naturę...  twój  pierwotny
rdzeń  zostanie  bardziej  odsłonięty,  bardziej  wyeksponowany,  gdyż
obecnie został mocno zakryty przez różne zanieczyszczenia, jakie w
twoich poprzednich inkarnacjach cię spotkały...  ale teraz przychodzi
czas na ukazanie twojego piękna, ale aby to nastąpiło w pełni, musisz
się  odpowiednio  mocno  nasączyć  Bogiem,  Jego  wodą  życia,  Jego
Świętą  Esencją  Stworzenia,  która  przywraca  człowieka  do  stanu
równowagi,  do stanu pełnej  harmonii  ze Wszechświatem,  z  życiem
samym w sobie... więc pij wodę życia, napełniaj się nią, a pewnego
dnia  rozwiniesz  skrzydła  i  ujrzysz  co  skrywają  zamknięte  na  dzień
dzisiejszy przed tobą przestrzenie, które są obecnie szczelnie ukryte
przed twoim wzrokiem i odczuwaniem (napisane 26.01.2017).
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Jaka jest najlepsza religia?

Najlepsza religia to taka, która nie ogranicza twojego ducha... która
pozwala mu wzrastać i faktycznie to czyni... która pomaga ci wchodzić
na wyższe szczeble twojej ewolucji... która współgra z twoim duchem
i nie męczy go zbędnymi rytuałami czy praktykami, które są dla niego
tylko ciężarem... najlepsza religia to taka, która pomaga tobie jeszcze
wyraźniej usłyszeć głos swojego serca... najlepsza religia nie zniewala
twojego ducha, ona pozwala mu wzlecieć ponad miarę i pomaga mu
szeroko rozłożyć swoje skrzydła... najlepsza religia zawsze działa na
twoją korzyść, na korzyść twojego duchowego wzrostu, to religia bez
kajdan i bez ciężarów na twoich plecach... najlepsza religia to religia
twojego dobrego serca, które chce kochać i miłować, ale nie chce być
przez nikogo, ani przez nic przygniatane... twój duch chce być wolny,
chce tańczyć, chce wirować, chce dawać i ulepszać, chce nieść pokój i
miłość tam, gdzie jest  taka potrzeba...  najlepsza religia pomaga ci
swobodnie  płynąć  przez  życie  i  nie  doprowadza  do  życiowej
stagnacji... najlepsza religia pomaga rozwiązać twoje problemy i nie
sprawia, aby się one piętrzyły... najlepsza religia wypełnia cię Boską
Energią, łączy cię z nią i z każdym dniem jeszcze mocniej otwiera cię
na nieznane tajemnice Boskiej egzystencji (napisane 30.01.2017).
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Bądź malarzem swojej rzeczywistości

Wyjdź na dwór, powąchaj kwiaty, przejdź się po łące... dotknij ręką
trawy... poczuj rosę na swoich dłoniach... cóż za cudowny poranek...
owady  pracują,  trawy  rosną,  kwiaty  pachną...  wszystko  żyje  i
rozkwita... a wiatr smuga nasze lico... promienie słoneczne dotykają
naszej cery... co za przyjemny dzień... a jest to kolejny dzień naszej
wspaniałej  egzystencji...  gdyż  nasza  egzystencja  nie  jest  czymś
zwykłym, szarym, smutnym... nasza egzystencja jest pełna kolorów,
pełna życia, pełna barw... więc weź pędzel w swoje dłonie i pomaluj
szare  obszary swojego życia...  niech się  zarumienią,  niech nabiorą
koloru i blasku... rozwiej smutek, przegnaj rozpacz... otwórz okno i
wpuść  świeże  powietrze...  powitaj  nowy  dzień  z  radością,  z
uśmiechem...  po  prostu  to  zrób...  bądź  malarzem  swojej
rzeczywistości i pozwól swojej fantazji zamalować pięknymi kolorami
wszystkie  smutne chwile,  jakie  cię  w życiu  spotkały...  a  wtedy  na
pewno ujrzymy życie z tej prawdziwej strony, nie z tej smutnej, tylko
z tej radosnej... bo takie właśnie jest życie w swojej głębi, jest czymś
dobrym,  szczęśliwym,  dającym  wewnętrzną  radość  i  satysfakcję...
więc maluj z rozmachem, a będziesz zawsze chodzić z uśmiechem na
twarzy (napisane 30.01.2017).
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Mistyczne chwile - wirujący świat

Śpiew ptaków wypełnia  twoje  ciało...  twoje  komórki  wirują  niczym
tańczący derwisze... świat wiruje swoimi kolorami... wszystko tańczy i
żyje...  każdy atom wibruje swoją własną wibracją...  pulsuje swoim
indywidualnym  rytmem...  światy  wymieniają  swoje  energie,  a
kosmiczny  dźwięk  przenika  przestrzeń,  nadając  odpowiedniego
brzmienia  rzeczywistości  i  doświadczeniu...  życie  płynie  niczym
rzeka... raz wolniej, raz szybciej... i doświadczasz życia takim, jakie
ono  faktycznie  jest...  zatapiasz  się  w  błogiej  egzystencji,  a  potoki
energii  spływają  po  twojej  twarzy...  doświadczasz  kosmicznego
zjednoczenia...  nieintelektualnego  zrozumienia  rzeczywistości,
prawdy,  rdzenia  życia,  pierwotnej  natury...  czujesz  odwiecznego
Ducha  przenikającego  przestrzeń...  przenika  On  ciebie  i  wszystko
wokół... twoje komórki tańczą... i zatapiają się w ekstazie... wszystko
płonie  miłością...  a  ogień  życia  wypełnia  przestrzeń...  i  spala  złą
karmę...  spala  negatywizm...  wypala  go do  gołej  ziemi...  i  zostaje
tylko oddech Boga... i wtedy dostrzegasz w pełni piękno egzystencji...
nawiązujesz  z  życiem  osobiste  sekretne  połączenie...  twój  mózg
dostraja  się  do  częstotliwości  Wszechświata...  i  spływają  po  nim
krople  złocistego  ognia...  jesteś  zatopiony  w  ostatecznej
rzeczywistości... przenikasz zasłonę iluzji i odkrywasz nowe światy...
doświadczasz wcześniej ci nieznanych doznań... a mistycyzm rozlewa
się  pod  twoimi  stopami...  wkraczasz  w  nową  krainę  cudów  i
niesamowitości... Boski Płomień spada na twoją głowę i ją dokładnie
wypełnia...  twoja  wibracja  się  zwiększa...  dostrajasz  się  jeszcze
mocniej do wibracji Wszechświata... zasłona opada... i nagle zdajesz
sobie sprawę, że nie jesteś sam... i że nigdy nie byłeś... że zawsze był
ktoś, kto chciał ci pomóc, tylko ty tego nie dostrzegałeś... ale teraz
już widzisz to wyraźnie... i ten ktoś budzi cię do nowego życia... do
nowej rzeczywistości, która znajduje się po drugiej stronie lustra, w
której twój umysł ma możliwość osiągnięcia pełnego przebudzenia...
więc pozwól mistycznym kroplom spływać po twojej głowie...  niech
oświecają  cię  swoim  światłem  i  mistycznym  czarem...  poczuj  to
zjednoczenie...  i  go doświadczaj...  i  spróbuj usłyszeć ten pradawny
śpiew  wydobywający  się  z  odległych  zakątków  Wszechświata...  te
subtelne tony... te częstotliwości wibracyjne, które wpadają do twojej
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głowy i jeszcze mocniej pobudzają ją do rozkwitu... twoja wibracja się
zwiększa...  a  twój  ogień  silniej  płonie...  bądź  ogniem,  bądź  wodą,
bądź  balansem,  bądź  zjednoczeniem  żywiołów...  płoń  mistycznym
żarem, a zarazem miej spokój wody... i usłysz wyraźnie ten odwieczny
śpiew kosmicznej melodii, który przenika rzeczywistość... i gdy już ci
się to uda zatop się w nim swoim umysłem... i trwaj w tym stanie... a
po czasie mistyczne drzwi się lekko uchylą... ale czy spojrzysz, co jest
za nimi? A może nie czujesz się obecnie na to wystarczająco gotowy i
wolisz z tym jeszcze trochę zaczekać? (napisane 04.02.2017)
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Mistyczny śpiew

Mistyczny śpiew z głębin kosmosu dociera do mojej duszy... jest taki
wyraźny... niczym nimfa śpiewająca wprost do mojego wnętrza... czy
to sen? Czy może moja nowa rzeczywistość?  Ogień wypełnia  moją
przestrzeń,  ale  to  ogień  zjednoczenia,  ogień  życia  i  ponownych
narodzin... dźwięk płynący z głębokiego kosmosu wibruje i przemienia
wszystko, co napotyka na swojej drodze... to wibracja transformująca
rzeczywistość,  która  przenika  Wszechświat...  jest  to  pieśń  ognista,
pieśń transformacyjna...  pieśń życia i  przemiany do nowej formy...
więc słuchaj, co ma do powiedzenia Wszechświat... on śpiewa, usłysz
tą  melodię,  pozwól  jej  wypełnić  twoje  wnętrze  i  je  przemienić...
ulepszyć... obudzić... niech cię oplecie niczym wiatr jesienny, ale to
wiatr  dobroci  i  przyjemnej  energii...  usłysz  te  przyjemne  tony,  te
delikatne nuty lecące w twoim kierunku... uderzają w twoją duszę, a
ta wibruje i otrząsa się z kurzu przeszłości... oczyszcza się, bo słucha
magicznych dźwięków z głębin kosmosu, które z nią rezonują... a ona
jest otwarta i chce słuchać... chce wzrastać... chce rozwinąć skrzydła i
kochać...  i  żyć  pełnią  swojego  życia,  chce  urzeczywistnić  swoje
mistyczne piękno,  chce je  rozlać  na  szare  zakamarki  egzystencji...
chce nadać im barwy i polotu... więc nadstaw uszy, słuchaj dźwięków
płynących w twoim kierunku z głębin kosmosu... pozwól im wpłynąć
do twojego serca i duszy i doznaj transformacji... i stań się ponownie
sobą, tym kim zawsze byłeś... stań się boską wibracją, która wzywa
cię do powrotu do Domu, który jest  chwilowo ukryty przed twoimi
oczami... ale te dźwięki pomogą ci go odnaleźć i zamieszkać w nim na
wieki (napisane 04.02.2017).

37



Transformacja naszego ego

Twoje ego może być albo materialistyczne (myślące tylko o sobie),
albo  duchowe  (które  myśli  non  stop  jak  uczynić  świat  lepszym
miejscem  do  życia).  Ego  duchowe  to  cel  duchowości.  Nie  bój  się
poświęcić  swojego  wygodnego  materialistycznego  życia  na  rzecz
czegoś większego. Czynienie dobra przez wszystkie dni swojego życia
to piękna idea, która wymaga naszego poświęcenia... ale za nim do
tego dojdzie, upewnij się, że posprzątałeś swoje życie na wszystkich
możliwych poziomach...  musisz  w pierwszej  kolejności  spalić  swoją
karmę...  gdy  już  to  zrobisz,  będziesz  mógł  wejść  na  dharmę,  aby
skupić  się  całym  sobą  na  niesieniu  pochodni  prawdy  i  pomocy
potrzebującym. Czasami naszą karmę możemy spalać wiele długich
lat,  a  nawet  i  przez  całe  nasze  życie...  ale  nie  zniechęcaj  się,  po
prostu  bądź  dobrym człowiekiem i  cokolwiek  się  pojawi  na  twojej
drodze, postaraj się to przejść, jak najlepiej umiesz... taka postawa
zapewni  ci  szybki  duchowy  wzrost  i  szybkie  zmniejszanie  swojego
karmicznego bagażu. Nie staraj się też być duchowym na siłę, musisz
być sobą, jedynie dbaj o to, aby nie przebijały się przez ciebie twoje
negatywne  cechy,  utemperuj  je  i  wzmocnij  w  sobie  dobro.  Myśl
pozytywnie i  siej  dobro na miarę swoich możliwości...  nie  bierz za
dużo na swoje plecy, bo się przewrócisz i poobijasz. Jeżeli będziesz
zmęczony,  odpocznij  i  pamiętaj  o  Bogu,  który  zawsze  jest  chętny
wesprzeć cię swoją radą czy wodą życia, która cię wzmocni w twojej
podróży ku wyzwoleniu siebie i innych ludzi (napisane 04.02.2017).

38



Walcz faktami

Walcząc  o  prawdę,  zawsze  staraj  się  podchodzić  do  tematu
merytorycznie,  nigdy  nie  produkuj  czegoś,  co  potencjalnie  może
zawierać sporo błędów, po prostu opieraj  się na faktach,  a nie na
niesprawdzonych  /  niepewnych  informacjach  (a  jeżeli  już  się  na
takowych opierasz, podkreśl to w swojej wypowiedzi / artykule, aby
nikt nam nie mógł zarzucić celowego wprowadzania innych w błąd lub
nierzetelności).  Również  rozumiem,  że  pewnych  kwestii  nie  da  się
obecnie  w  pełni  udowodnić  czy  poprzeć  jakimiś  mocnymi  faktami
naukowymi,  niemniej  jednak  w  przypadkach,  w  których  jest  to
możliwe, rób to, aby mieć jakieś konkretne argumenty przemawiające
za  tym,  że  prawda  leży  po  naszej  stronie.  Z  faktami  ciężko  się
dyskutuje,  dlatego  warto  je  posiadać  w  swoim  "arsenale".  Inaczej
traktuje się osobę, która umie coś sensownego powiedzieć, a inaczej
kogoś, kto tylko krzyczy, bluzga i wyzywa wszystkich od idiotów, nie
opierając  się  na  faktycznym  stanie  rzeczy,  a  jedynie  na  swoim
widzimisię.  Pokaż  innym,  że  odrobiłeś  swoje  lekcje...  i  nie  musisz
wpadać w emocjonalną huśtawkę, gdy z kimś wejdziesz w dyskusję na
jakiś  drażliwy temat.  Nie  musimy również za wszelką cenę wygrać
takiej  dyskusji  (w  sensie  przekonania  drugiej  osoby  do  naszych
racji)... - ostatecznie każdy może zostać przy swoim zdaniu. Ważne
jedynie jest to, abyśmy my przedstawili swój punkt widzenia. Jeżeli
będzie on spójny i sensowny to może kiedyś druga strona uzna, że
faktycznie mieliśmy rację (napisane 08.02.2017).
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Wyjaśniaj, a nie wyzywaj

Wielu ludzi żyje w ciemności, nie rozumieją życia, ani otaczającego go
świata...  jednym słowem są  pogrążeni  we  śnie...  czasami  również
wypowiadają się na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia, a
jednak  zabierają  głos...  takich  ludzi  nie  należy  wyzywać  od
najgorszych, tylko należy im wyjaśnić, jak się sprawy faktycznie mają,
pokazać dowody, artykuły, odpowiednie filmy edukacyjne, przedstawić
wypowiedzi  różnych  ludzi,  którzy  znają  się  na  rzeczy,  wtedy  taka
osoba ma szansę otworzyć swoje oczy i zrozumieć, że była w błędzie.
Bardzo  często  osobom,  które  mają  jakąś  władzę  (np.  politykom)
brakuje prawdziwej wiedzy (opartej o Prawdę) i my jesteśmy po to,
aby im tą wiedzę dać (o ile sami ją posiadamy), aby dzięki pozycji,
jaką mają, mogli lepiej zarządzać czy dysponować swoim kawałkiem
"przeznaczenia"  jakie  zostało  im  powierzone  (które  również  często
wpływa  i  na  nas)...  niestety,  ale  w  dzisiejszych  czasach  ludzie  u
władzy niekoniecznie działają z pozycji  mądrego rozumu i  czystego
serca...  niemniej  jednak  w pierwszej  kolejności  nie  zaczynajmy od
wyzywania takich ludzi od najgorszych... zacznijmy od objaśnienia im
Prawdy, gdyż jest szansa, że otworzą oczy i nie będą więcej żyć w
ciemności  /  kłamstwie  /  niewiedzy  /  głupocie...  więc  rozświetlajmy
umysły innym ludziom, ukazujmy im właściwą drogę,  właściwy tok
rozumowania...  nie  osądzajmy  ich  zbyt  pochopnie...  i  nie
przekreślajmy ludzi,  tylko dlatego, że inaczej myślą, czy czynią niż
my... gdyż my wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi, a jedyna różnica,
jaka  między  nami  występuje,  wynika  z  naszego  zróżnicowanego
stopnia  wewnętrznego  przebudzenia...  niektórzy  mają  większe
połączenie z Prawdą, a niektórzy mniejsze... jedni mają w sobie stare
dusze,  a  inni  młode...  ale  my wszyscy  pragniemy w ostateczności
ponownie połączyć się ze Źródłem... tylko niektórzy tak głęboko śpią,
są tak mocno nieświadomi tego, co robią i jaka jest ich prawdziwa
natura, że czynią różne niewłaściwe rzeczy... ale to wszystko wynika z
braku  przebudzenia  swojej  prawdziwej  natury...  bo  nikt  kto
prawdziwie  wie  kim  faktycznie  jest  nie  może  czynić  świadomie
nieprawości... taki ktoś oczywiście może być słaby i może z trudem iść
w  kierunku  dobra,  ale  będzie  unikać  czynienia  zła  ze  wszystkich
swoich sił  (nie będzie chciał  zabrudzić swojej duchowej koszuli)...  i
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pamiętajmy,  że  każdy  z  nas  jest  inny,  ale  łączy  nas  jedna  wielka
rzecz, tą rzeczą jest wewnętrzna potrzeba bycia kochanym, więc nie
krzywdźmy innych swoimi czynami czy osądami... bo nieodpowiednie
słowo również może narobić w drugim człowieku wiele krzywdy... i nie
osądzaj i  nie wyzywaj pochopnie, tylko zdaj sobie sprawę ze stanu
świadomości drugiej osoby, spróbuj zrozumieć jej tok rozumowania i
gdy  już  ci  się  to  uda  postępuj  w  taki  sposób,  aby  używając
odpowiedniego  działania  uwolnić  ową  osobę  z  błędnych  torów
rozumowania i  postaraj  się,  aby twoje słowa i  czyny otworzyły  jej
postrzeganie, które będzie zgodne z wolą Bożą i Prawdą Ostateczną
(napisane 12.02.2017).
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Bądź światłem

Kto  chodzi  w  światłości,  tego  nie  dopada  mrok.  Światłość  jest
silniejsza niż wszelka ciemność... więc bądź światłością, bądź czystą
esencją swojej prawdziwej natury, a żadna ciemność nie będzie miała
nad tobą władzy. Ciemność musi ustąpić, gdy nadchodzi światłość...
mrok  znika,  gdy  pojawiają  się  promienie  słońca...  i  nastaje  nowy
dzień... i nieszczęście przemija... i smutek się rozpuszcza... i pojawia
się  radość...  zadowolenie...  spełnienie...  noc  odeszła...  smutek
przepadł... wszelki ból i trud zniknął... pozostało jedynie wewnętrzne
szczęście...  tak  działa  światło...  ono  jest  rozwiązaniem  twoich
problemów... więc zjednocz się z nim i miej je zawsze w sobie, aby
żadna ciemność nie miała do ciebie dostępu... aby żaden lęk się w
tobie nie zakorzenił na dłużej... światłość poradzi sobie z jakimkolwiek
problemem, czy bólem... po prostu bądź światłem... czyli tym, kim
faktycznie jesteś... i nie bój się już ciemności... ona jest słabsza, niż
myślisz...  i  nie  ma  po  swojej  stronie  Boga,  którego  żaden  mrok
przykryć nie potrafi... i nie bój się również złorzeczenia złych ludzi...
różnych klątw... one nie mają władzy, gdy człowiek jest skąpany w
świetle... czyste światło nie może być zranione przez ciemność... więc
miej odwagę i uświadom sobie prawdę, że chodząc razem z Bogiem za
rękę kąpiesz się w Jego czystym świetle i nic co negatywne nie ma do
ciebie dostępu... bo światło to ochrona, której każdy z nas potrzebuje
i  to  ono  daje  nam  bezpieczeństwo  i  spokój  ducha  (napisane
17.02.2017).
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Wypełniaj swoje zadania

Jest  wiele dróg do Boga, ale ostatecznie wszystkie skupiają się na
naszym  sercu,  które  chce  rozkwitnąć,  chce  umieć  kochać  i
współodczuwać... więc idź do Boga swoim tempem... ale bądź uważny
na wszelkie przeszkody, jakie będą się pojawiać na twojej drodze...
jeżeli będzie taka potrzeba, rozbij je silnym uderzeniem lub omiń je
szybkim skrętem w bok... rób to, co trzeba, aby iść naprzód... aby
zwiększyć w sobie ilość światła...  ale nigdy na tej  drodze nie czyń
drugiemu  co  tobie  niemiłe...  bo  to  nigdy  dla  nas  dobrze  nie
zapracuje...  wszelkie  przykrości,  jakie  do  nas  przyjdą,  musimy
przerobić, przepracować, oczyścić... ale nie twórzmy więcej sytuacji,
które  mogą kogoś zranić...  bo prędzej  czy później  do nas  wrócą  i
zranią nas samych... a ten ból nie jest nam do niczego potrzebny...
więc skup się przede wszystkim na swoim życiu i na doprowadzeniu
go  do  harmonijnego  stanu...  jak  już  się  z  tym  uporasz,  będziesz
gotowy,  aby  zacząć  działać  na  większą  skalę...  i  im  mocniejsze
będziesz  posiadać  połączenie  z  Bogiem,  tym  do  większych  i
odpowiedzialniejszych zadań będziesz przydzielany. Bóg wie co może,
a czego nie może tobie zlecić, dobrze wie jaką siłą dysponujesz... więc
nie  obawiaj  się  tego,  co  nadejdzie...  Bóg nad wszystkim czuwa,  a
wszystko, co się w twoim życiu pojawia, służy twojemu oczyszczeniu i
twojemu wyższemu rozwojowi... po prostu wywiązuj się z zadań, jakie
są tobie powierzane, a twoja ewolucja będzie szybko posuwać się do
przodu (napisane 17.02.2017).
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Wykąp się w Boskim Źródle Życia

Czy  nie  chciałbyś  zanurzyć  się  w  Boskiej  Energii?  Jest  ona  na
wyciągnięcie  ręki...  po  prostu  zamknij  oczy,  wejdź  w  głębszą
medytację  i  pozwól  twojej  wyobraźni  działać...  niech  ukaże  ci  się
piękna kraina... drzewa, zielona trawa, żółte motylki... i piękne jezioro
z krystalicznie czystą wodą... wszystko jest takie żywe i przepełnione
radością... zdejmij swoje ubranie i zanurz się w owej wodzie... poczuj
jej  wyjątkową energię...  ona  ciebie  otacza...  obmywasz się  nią...  i
stajesz się czysty... następuje neutralizacja wszelkiego negatywizmu,
jaki miałeś na sobie... twój umysł staje się spokojny i przejrzysty... i
nie  omieszkaj  napić  się  owej  wody,  ona  doda  ci  sił...  napełni  cię
energią,  jakiej  potrzebujesz...  pozwoli  ci  rozwinąć  twoje  skrzydła...
oczyści twoje czakry i wzmocni twoją życiową energię... wykąp się w
Boskim  Źródle  Życia...  i  poświęć  na  to  tyle  czasu,  ile  uznasz  za
konieczne... nasyć się tą chwilą... i nie śpiesz się z niczym... po prostu
doznaj głębokiego relaksu i przychodź tutaj, gdy tylko poczujesz taką
potrzebę... to miejsce jest stworzone dla ciebie, abyś doznał ukojenia
i  wewnętrznego  oczyszczenia...  abyś  mocniej  zregenerował  swoje
duchowe i fizyczne siły... więc kąp się w Wodzie Życia, a z czasem
wskoczysz  na  wyższe  poziomy  swojej  ewolucji,  a  twoje  duchowe
centra energetyczne (czakry) będą cieszyć się czystością i  sprawną
pracą...  dzięki  temu  pozostaniesz  w  dobrym  zdrowiu  i  w  stanie
równowagi (napisane 18.02.2017).
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Miłość Boga jest darmowa
 

Bóg kocha nas wszystkich i ma dla nas swoją Miłość... ale czy my się
na nią otwieramy? Czy może jest nam ona obojętna? Dam tobie dobrą
radę, nie rezygnuj z Miłości Boga, ona jest wspaniała, cudowna, jest
niczym delikatny zapach płatków róży unoszących się  na wietrze...
Bóg  nie  wymaga  od  ciebie  wdzięczności...  pragnie  jedynie,  abyś
przyjął Jego Miłość...  a z czasem zrozumiesz... i  wdzięczność się w
tobie  sama pojawi...  spontanicznie...  i  będzie  to  wynikiem twojego
rozkwitu, twojego głębszego zrozumienia...  bo Miłość Boga do tego
właśnie  doprowadza...  do  poszerzenia  naszych  horyzontów  i
umiejętności patrzenia głębiej niż dotychczas... to dzięki Jego Miłości
sięgamy najgłębszych  pokładów naszej  egzystencji,  których  bardzo
dawno nie odwiedzaliśmy... i gdy już do nich docieramy, rozumiemy,
że  powinniśmy  odnowić  nasze  połączenie  z  Bogiem...  więc  pomóż
sobie  i  wybuduj  most  was  łączący...  abyście  mieli  możliwość
swobodnej komunikacji.

Bóg chce twojego najwyższego dobra...  On chce się cieszyć twoim
szczęściem...  chce  widzieć,  jak  rozkwitasz...  jak  się  zmieniasz,  jak
dorastasz  i  jak  z  godnością  i  wewnętrzną  czystością  z  tego świata
odchodzisz...  wtedy w swoim czasie  ciebie  przytuli  i  przygarnie  do
swojej  świetlistej  rodziny...  więc  nigdy  nie  rezygnuj  z  Boga i  Jego
Miłości,  bo  Bóg  nigdy  nie  rezygnuje  z  ciebie...  On  jest  zawsze  na
wyciągnięcie  ręki...  a  Jego  poznanie  może  nam  przynieść  jedynie
same  korzyści...  chociaż  niekoniecznie  zmiany  odbędą  się
bezboleśnie... ale na pewno będzie warto (napisane 18.02.2017).
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Nocne podstępne ataki

Pamiętaj,  że  istoty,  które  paraliżują  cię  w  nocy,  nie  są  twoimi
sojusznikami...  one  robią  to  tylko  i  wyłącznie  po  to,  aby  tobie
zaszkodzić. Nie daj się nabrać na ich "miłosierdzie", ponieważ one go
nie posiadają... natomiast pamiętaj o jednym... żadna dobra istota nie
będzie  cię  w nocy paraliżować...  to nie  leży w naturze dobra,  aby
kogoś  unieruchamiać...  więc  gdy  jesteś  sparaliżowany,  uciekaj,
uwalniaj się z tego stanu tak szybko, jak to tylko możliwe... bo istoty,
jakie  się  koło  ciebie  kręcą,  nie  chcą  twojego  dobra  (nawet  jeżeli
wyglądają przyjaźnie)... to nie są twoi przyjaciele... to istoty, które
chcą cię wykorzystać... sugerują ci, że trafiłeś w dobre ręce i że przy
nich jesteś bezpieczny... niestety, ale tak nie jest, a świadczy o tym
paraliż  (zniewolenie)...  dobre  istoty  nigdy  wobec  ciebie  tego  nie
zastosują... to domena demonów / negatywnych bytów astralnych /
negatywnych kosmitów... dla tych istot jesteś zwykłą bateryjką, którą
należy  wydoić  z  energii  oraz  zniewolić  jej  czakry  i  system
energetyczny, abyś nigdy się głębiej nie przebudził... więc nie daj się
robić w konia przez istoty, które mają ewidentnie złe intencje wobec
ciebie...  przejrzyj  na  oczy  i  wiedz,  że  istoty  demoniczne  nie
eksperymentują  na  tobie  dla  twojego  dobra,  a  jedynie  dla  swoich
własnych korzyści... natomiast istoty pozytywne, które chcą ci pomóc,
nie będą cię paraliżować, gdyż dobro nigdy nie posługuje się tego typu
metodą... więc bądź czujny i nie pozwól złu ciebie niszczyć, bo nigdy
nie  rozkwitniesz  i  nie  ukażesz  swojego  prawdziwego  duchowego
piękna (napisane 21.02.2017).
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Nie stój w miejscu

Nie bądź jedną z tych osób, które całe życie skupiają się na sobie
poszukując odpowiedzi na pytanie, kim są... bo ja ci odpowiem w kilka
sekund  na  to,  kim  jesteś...  jesteś  Dzieckiem  Bożym...  jesteś
Światłem... jesteś Boską Kreacją... więc nie musisz już więcej szukać
na to pytanie odpowiedzi, już je znasz... i jak się domyślam, twoje
życie  się  zbytnio  nie  zmieniło,  gdy  usłyszałeś  tą  Prawdę na  temat
samego siebie... a wiesz dlaczego? Bo znalezienie tej odpowiedzi w
dzisiejszych czasach nie  jest  aż tak ważne,  jak  wielu  ludzi  sądzi...
ważne  jest  doświadczenie,  ważne  są  czyny,  które  coś  faktycznie
zmieniają, ale odpowiedzi na proste pytania nie są zbyt istotne... te
pytania były wałkowane od tysięcy lat... już każdy bez trudu może na
nie  odpowiedzieć...  i  to  nie  daje  aż  tak  dużo...  może  na  samym
początku  czujemy poszerzenie  się  naszej  świadomości,  ale  nie  ma
sensu siedzieć w tych pytaniach / rozmyślaniach dziesiątek naszych
lat... musimy pójść do przodu i zacząć coś robić, abyśmy po prostu
byli zmianą dla innych, dla świata... nie bądźmy wiecznymi filozofami,
bo to droga jałowa... fajnie jak czujemy, że się od tego rozwijamy, ale
ile lat mamy zamiar tylko rozmyślać lub np. narzekać, że świat nie
wygląda  tak,  jakbyśmy  sobie  tego  życzyli?  Od  narzekania  czy
filozofowania dużo się nie zmienia... jedynie sami albo się zaplączemy
we  własne  myśli,  albo  zgorzkniejemy  od  narzekania,  że  inni  nie
zachowują się tak, jakbyśmy my tego chcieli... a przecież jedyne, na
co mamy wpływ to to, co faktycznie robimy z naszym życiem... więc
rusz się, nie tkwij wiecznie w miejscu... zacznij coś robić, co będzie
miało znaczenie dla świata... bądź tą zmianą, tą iskrą, która rozpali
większy  ogień  nadziei  i  pocieszenia...  nie  stój  w  miejscu  z  tymi
samymi ludźmi, którzy nie ruszają do przodu od lat... wyjdź z niewoli
"duchowych  sformułowań",  które  brzmią  mądrze,  ale  niewiele
znaczą...  po prostu bądź tym, kim faktycznie  jesteś,  czyli  czystym
Światłem i niech to Światło promieniuje całą swoją mocą na wszystko
wokół i  niech dokonuje się faktyczna (nie iluzoryczna) przemiana /
transformacja  naszego  świata  do  nowej  świetlistej
(wysokowibracyjnej) formy (napisane 23.02.2017).
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Strach przed życiem i twoja misja

Nie bój się rzeczywistości, ona jest przyjaźnie do ciebie nastawiona.
Aby pozbyć się ze swojego wnętrza strachu, musisz się zjednoczyć ze
swoim życiem, musisz płynąć z jego nurtem... musisz zacząć robić to,
co powinieneś robić, to do czego zostałeś powołany, zanim zszedłeś
tutaj na Ziemię...  musisz odnaleźć swój życiowy cel,  swoją misję i
zacząć za nią podążać... za tym subtelnym zapachem, który wzywa
cię do robienia rzeczy, jakie powinieneś w tym życiu wykonać... bo
każdy z nas ma swoje mniejsze lub większe życiowe cele... ty również
je masz i pamiętaj o tym... życie na Ziemi to nie wakacje... mamy tu
wiele  lekcji  do  przerobienia  i  do  nauczenia  się...  będzie  to  nas
kosztować trochę wysiłku, bólu, potu i łez... bez tego się nie obędzie...
ale nie martw się... życie ma sens... a ty jesteś duszą, która musi go
jedynie  odnaleźć...  więc  zjednocz  się  ze  swoim  przeznaczeniem,
połącz się z Bogiem tak mocno, jak to tylko możliwe... pozbądź się
strachu, jaki się w tobie ukrywa... niech się rozpuści... i płyń z nurtem
swojego  przeznaczenia...  a  w  swoim  czasie  dopłyniesz  do  pięknej
krainy, o której istnieniu nawet nie miałeś pojęcia... to będzie kraina
twojego  odpoczynku,  kraina  twojego  spełnienia,  kraina  twojej
wewnętrznej satysfakcji... więc dąż do wewnętrznej harmonii, osiągnij
ją,  a  doznasz  ukojenia,  jakiego  od  dawna  poszukiwałeś  (napisane
24.02.2017).
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Bóg jest Miłością i chce twojego dobra

Wiele osób zadaje sobie pytanie: dlaczego zło istnieje? ... i czemu Bóg
na nie pozwala? ... ale prawda jest taka, że Bóg ze złem nie ma nic
wspólnego... to nie Jego sprawka... za zło odpowiadają ludzie, których
serca zatraciły z Nim połączenie... w sercach złych ludzi brakuje wody
życia, którą można dostać za darmo powierzając się Bogu... więc zło
wynika z naszego odejścia od Boga, a nie z kary, jaką Bóg rzekomo
miałby na ludzi zsyłać... Bóg nie jest od karania, lecz od kochania... to
On cały czas wyciąga do nas swoją rękę, aby nam pomóc... ale my
często  wcale  nie  chcemy  jej  złapać,  bo  czasami  zło  jest  dla  nas
bardziej atrakcyjne niż Bóg... i  może brzmi to strasznie, ale ciężko
dyskutować z faktami...  niestety niektórzy ludzie  mocno odeszli  od
swojej  prawdziwej  natury...  zatopili  się  w nieświadomości,  zupełnie
nie zdają sobie sprawy z tego, co robią... a często robią wiele złego... i
co najgorsze wcale im to nie przeszkadza... ale oczywiście wszystko
trwa do czasu... a odejście od naszej prawdziwej natury wiąże się z
różnymi negatywnymi dla nas konsekwencjami... karma za nasze złe
uczynki prędzej czy później do nas przyjdzie i porządnie nas uderzy...
bo żadna sielanka nie trwa wiecznie...  szczególnie taka, gdzie ktoś
jest krzywdzony... i to nie Bóg ukarze taką osobę, lecz jego własne
czyny,  które  poprzez  prawo  biegunowości  wypłacą  mu  to,  na  co
zasłużył... i tak się dokonuje boska sprawiedliwość... automatycznie,
samoistnie... i zawsze z winy człowieka... takie są po prostu prawa
Wszechświata i nic z tym zrobić się nie da... dlatego nie czyń zła i
skieruj swój wzrok ku Bogu, a On odmieni twoje życie i je naprawi,
abyś mógł być szczęśliwy (napisane 24.02.2017).
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Myśl również o sobie

Nie myśl tylko i wyłącznie o innych... pomyśl czasem o sobie... ty też
musisz wzrastać... więc dbaj o siebie i co najważniejsze, nie daj się
wykorzystywać ludziom, którym tak naprawdę na tobie nie zależy...
nie daj z siebie wysysać energii, gdy tak naprawdę nie ma ku temu
dobrego powodu...  nie poświęcaj się dla tych, którzy nie doceniają
tego, co dla nich robisz... takich ludzi trzeba zostawić samych sobie...
trzeba  się  odciąć  od  niewdzięczników  i  wykorzystywaczy...  i  nie
przebywaj  w  pobliżu  wampirów  energetycznych...  nie  pozwól  się
okradać z energii... bo ona jest ci potrzebna do twojego wzrostu... a
bez tej energii daleko nie zajedziesz... więc pomyśl czasem o sobie...
bo jesteś wart tego, aby czasem odpocząć od ludzi, którzy ciebie nie
szanują,  nie  myślą  o  twoich  potrzebach,  są  wobec  ciebie  często
egoistyczni,  roszczeniowi,  a  czasem  nawet  wręcz  agresywni  i
chamscy... od takich ludzi trzymaj się z daleka... natomiast otocz się
ludźmi,  którym  na  tobie  zależy  i  będą  mieli  dla  ciebie  czas,  gdy
będziesz chciał z nimi porozmawiać (na ważny dla ciebie temat) lub
gdy  będziesz  potrzebował  jakiejś  formy  pomocy  (napisane
25.02.2017).
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Mów w sposób zrozumiały

Mów w taki  sposób,  aby  ludzie  cię  rozumieli...  nie  używaj  miliona
różnych dziwnych sformułowań, które wprowadzają jedynie zamęt w
głowie  odbiorcy...  nie  staraj  się  na  siłę  stosować  wydziwionego
ezoterycznego "slangu", aby wyjść na tego, który wie... bo ten, który
wie, mówi w sposób zrozumiały dla wszystkich... nie wprowadza swoją
mową  zamieszania  i  zdezorientowania  u  słuchaczy...  bo  czy  Jezus
starał  się  wyjść  na  mądrzejszego  używając  bardziej  "naukowych"
mądrze  brzmiących  słów?  Nie...  nie  robił  tego...  stosował  prostą
mowę,  aby  każdy  niezależnie  od  swojego  wykształcenia  mógł  ją
zrozumieć...  i  ty  też  taki  bądź...  nie  komplikuj  czegoś,  czego
komplikować  nie  należy...  niech  twoje  słownictwo  będzie  proste  i
zrozumiałe, bez zbędnych dodatków, które miałyby nas ukazać jako
tych "mądrych"... nie wywyższaj się, bo to nigdy dobrze dla nas nie
zapracuje...  mów  normalnie  i  zachowuj  się  normalnie...  a  wtedy
będziesz bardziej przystępny dla ogółu i zbierzesz więcej duchowych
owoców (napisane 02.03.2017).
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Nie przejmuj się wydarzeniami, na które nie masz wpływu

Wiele osób każdego dnia zamartwia się tym, co dzieje się w kraju...
oglądają telewizję i bardzo emocjonalnie podchodzą do tego, co jest
tam mówione... zapominają o tym, że ich wpływ na te wydarzenia jest
najprawdopodobniej  zerowy...  doznają  jedynie  frustracji  i
zdenerwowania, a nie dostają niczego w zamian, żadnej pozytywnej
zmiany...  dlatego,  gdy nie  masz  na  coś  zupełnie  wpływu to  to  po
prostu  zostaw...  wyłącz  telewizor...  przestań śledzić  codzienne (dla
ciebie  zupełnie  nieistotne)  wydarzenia...  kontynuowanie  oglądania
codziennych  wiadomości  niczego  ci  pozytywnego  nie  da,  jeżeli  nie
masz zamiaru faktycznie czegoś z tym (o czym mówią w TV) zrobić...
skup  się  na  realnych  rozwiązaniach  problemu,  ale  jeżeli  nie  masz
takowej  możliwości,  to  nie  poświęcaj  temu  problemowi  (nie  do
rozwiązania  przez  ciebie)  tak  dużo  swojego  czasu...  skup  się  na
własnym rozwoju, edukacji... skup się na wzrastaniu... ale nie skupiaj
się  na  dołowaniu  siebie,  bo  codzienne  doświadczanie  negatywnych
emocji nikomu nie pomaga, a szczególnie tobie...  nie stawiaj się w
sytuacji  "przegranego",  bo  nigdy  nie  wzrośniesz,  a  cały  swój  czas
zmarnujesz  na  doświadczaniu  frustracji  i  złości  na  wydarzenia,  z
którymi nie możesz nic zrobić (napisane 06.03.2017).
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Przestań szukać Boga

Bóg jest non stop na wyciągnięcie twojej ręki... i nie musisz Go wcale
szukać...  nie  musisz  nigdzie  jechać...  nie  musisz  iść  na  wykład
duchowego mistrza, aby Go odnaleźć... musisz po prostu się w Nim
zatopić i nie potrzebujesz do tego specjalnej przestrzeni... po prostu
się z Nim połącz... teraz... tutaj... w miejscu, w którym obecnie się
znajdujesz... i to jest takie proste... po prostu przestań szukać Boga
tam, gdzie ewidentnie Go nie ma... gdyż Bóg jest w tobie... i cały czas
tam był... po prostu zjednocz swój umysł i serce, a Go odnajdziesz... i
poczujesz Go całym sobą... i to tyle... to naprawdę jest takie proste...
i  ta  prawda  nigdy  nie  była  przed  tobą  ukryta...  zawsze  była  na
wyciągnięcie  twojej  ręki  i  cierpliwie  na  ciebie  czekała,  aż  ją
dostrzeżesz i zrozumiesz... twoje olśnienie w tej kwestii sprawi, że nie
będziesz  musiał  już  więcej  szukać  Boga...  gdyż  odnajdziesz  Go  w
trybie natychmiastowym... i wiedz, że Bóg nigdy się przed tobą nie
ukrywał... On zawsze był przy tobie... i zawsze będzie... otacza cię z
każdej strony... i  mieszka w twojej ciszy...  w twoim skupieniu...  w
twoim dobrym sercu... w twoim duchowym zjednoczeniu... po prostu
usiądź i  się w Nim zatop...  a odnajdziesz ukojenie i  spokój...  i  nie
będziesz musiał robić już wysiłku, aby Go odnaleźć, bo będziesz od
teraz chodził z Nim w jedności każdego dnia (napisane 08.03.2017).
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Bóg jest najlepszym sternikiem

Daj  się  Bogu  pokierować  przez  życie,  gdyż  On  jest  najlepszym
sternikiem... On zna wszystkie szlaki i wszelkie przeszkody, jakie się
na nich znajdują... On umie je ominąć, umie je rozbić w pył... wie,
kiedy  i  z  jaką  siłą  skręcić  twoim  życiowym okrętem...  nie  boi  się
podejmować odważnych decyzji... wie co zabrać z twojego życia, a co
zostawić... Bóg wie, że sam nie podjąłbyś takich decyzji, korzystając
ze swojej wolnej woli...  dlatego warto powierzyć swoje życie Bogu,
aby  to  On  sterował  naszym  okrętem,  aby  Jego  wola  się  działa
względem  nas...  my  nie  widzimy  tego,  co  On...  nie  mamy  tak
szerokiego postrzegania... nie widzimy pewnych spraw tak głęboko i
ze  wszystkich  możliwych  perspektyw...  więc  nie  lękaj  się  zaufać
Bogu... On wie jak naprawić twoje życie, abyś dopłynął do zielonej
krainy  mlekiem  i  miodem  płynącej...  Bóg  jest  twoim  najlepszym
przyjacielem  i  jedynym  Jego  pragnieniem  jest  twoje  dobro  i
szczęście...  więc  zaufaj  Mu,  a  twoje  życie  się  z  czasem odmieni  i
dopłyniesz do pięknych krain, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś
(napisane 15.03.2017).
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Bądź sobą

Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś... nie rób z siebie pajaca, tylko po
to, aby innym się przypodobać czy wzbudzić w nich pożądane przez
nich  emocje...  po  prostu  przestań  się  niepotrzebnie  wygłupiać  i
zachowuj się zgodnie z tym jaki jesteś w swoim wnętrzu. Nie musisz
innym  na  siłę  imponować...  nie  musisz  się  innym  chwalić  swoimi
osiągnięciami  życiowymi...  po  prostu  przestań  to  robić...  przestań
myśleć w egoistyczny i narcystyczny sposób... i zacznij zachowywać
się  normalnie...  bez  zbędnych  emocji...  bez  zbędnych  tłumów...  a
tych, którym się nie podoba twoje towarzystwo po prostu oddal ze
swojego życia... nie męcz się z ludźmi, których nie lubisz lub którzy
ciebie nie lubią... pozwól im odejść i nigdy nie wracać... nie trzymaj
ich na siłę przy sobie, nawet jeżeli znasz ich całe życie... nie masz
żadnego  obowiązku  przyjaźnić  się  z  nimi  do  końca  swoich  dni.
Możliwe, że stracisz wielu znajomych, zachowując się normalnie, ale
nie  przejmuj  się  tym,  w  to  miejsce  przyjdzie  specyficzna  energia,
która początkowo może być trudna do zniesienia, ale po czasie pięknie
zakwitnie niczym łąka na wiosnę (napisane 21.03.2017).
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Boskie naczynie

Jesteśmy  boskimi  naczyniami  (świątyniami),  w  które  powinniśmy
wpuścić  Boską  Energię...  nie  bądźmy  puści,  nie  bądźmy  jej
pozbawieni... ona nas uleczy, ona nas pocieszy, ona nas poprowadzi...
Boska Energia jest życiem, które chce się w nas wlać... Boska Energia
jest  Światłem,  które  chce  nas  uzdrowić  i  przeprowadzić  przez
wszystkie  trudności  życiowe,  jakie  pojawią  się  na  naszej  drodze...
więc daj się wypełnić temu Światłu... niech w ciebie wejdzie, niech cię
wypełni...  niech  się  rozleje  po  twoim  ciele  i  jego  wszystkich
zakamarkach... niech wypełni twoją głowę, twoje płuca, twoje serce...
twoje ręce i  nogi...  niech wypełni  każdą komórkę twojego ciała...  i
niech się zacznie proces twojego uzdrawiania i oczyszczania z brudu,
jaki  się  w  tobie  pojawił  w  tym  życiu  i  w  twoich  poprzednich
inkarnacjach... już czas, abyś ten brud oczyścił i dokonał zasadniczej
zmiany  w  swoim  systemie  energetycznym...  musisz  swój  system
energetyczny odblokować i uruchomić do życia, aby mógł on pracować
z  pełną  wydajnością...  nie  pozostawajmy  ciągle  w  cieniu  swojej
ewolucji, uruchommy ją i aktywujmy swoje ciało i duszę do wyższych
lotów, aby być faktycznie bliżej Boga...  aby faktycznie Go poczuć i
realnie  być  z  Nim  w  jedności...  i  niech  się  to  stanie  naszą
rzeczywistością... wtedy żadne przeszkody życiowe nie będą dla nas
wyzwaniem, bo będziemy czuli boską opiekę nad sobą, a Boska Miłość
będzie się rozlewać po naszym ciele kojąc nasz ból i smutek, jaki do
tej pory odczuwaliśmy (napisane 26.03.2017).
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Bóg jest balsamem na twój ból

Bóg jest delikatnym balsamem potrafiącym złagodzić każdy ból, jaki
się w twoim życiu pojawi... korzystaj z tego balsamu, gdy tylko twoja
dusza  będzie  tego  potrzebować...  nie  krępuj  się...  tego  balsamu
wystarczy  dla  wszystkich,  a  jest  on  naprawdę  kojący...  ukoi  twój
smutek, twój żal, twoją rozpacz... twoje złe samopoczucie... twój ból i
udrękę...  więc  nie  wahaj  się  o  niego  poprosić,  gdy  będzie  taka
potrzeba... otrzymasz go w mgnieniu oka... tylko bądź skupiony, bądź
w jedności... wtedy balsam z "innego wymiaru" łatwiej przeniknie do
twojego ciała, do twojej duszy... otwórz się i pozwól mu w ciebie w
pełni  wniknąć...  a  doznasz  silnego  ukojenia  swoich  nerwów...
poczujesz  upragniony  spokój...  twój  umysł  zostanie  wypełniony
przyjemną  ciszą...  doświadczysz  również  tego  jednego  prawdziwie
życzliwego i kochającego przytulenia, którego brakowało ci przez całe
swoje życie... i popłyną po twoim policzku łzy... a ciężar jaki się w
tobie znajdował ulegnie rozpuszczeniu... przyjemne ciepło rozleje się
po twoim ciele... i właśnie w tym momencie twoja dusza dostępuje
oczyszczenia... staje się lżejsza... tak właśnie działa Bóg... daje dobro
i to bezinteresownie...  bez potrzeby zapłaty...  wystarczy poprosić z
głębi serca, a pomoc zostanie udzielona... i to całkowicie za darmo...
czyż to nie wspaniałe, że Bóg istnieje? (napisane 06.04.2017)
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Bóg jest moim ratunkiem

Boże proszę,  ześlij  na  mnie  swoje  Światło...  niech mnie  wypełni...
niech mnie pocieszy... niech złagodzi mój ból, jaki w sobie czuję... i
proszę, pomóż mi Boże iść przez życie z podniesioną głową... abym
nie  lękał  się  dnia  następnego...  abym  umiał  pokonać  wszelkie
przeciwności  losu,  jakie  się  pojawią  na  mojej  drodze...  abym  nie
przejmował się drobiazgami, które nie są warte mojej uwagi. Boże Ty
jesteś moim ratunkiem i pocieszeniem... bez Ciebie nie wiem jak żyć,
nie wiem jak sobie poradzić... w Tobie pokładam swoją nadzieję na
uzdrowienie  mojej  duszy i  umysłu...  w Tobie szukam pocieszenia  i
dobrego  słowa...  Ty  jesteś  moją  Gwiazdą  Przewodnią,  która  mnie
prowadzi przez życie... i Ty rozwiązujesz moje problemy, jakie się w
nim  pojawiają...  podsyłasz  mi  ludzi,  którzy  dają  mi  dobre  rady  i
pomocną dłoń... jesteś moim drogowskazem i kierunkiem, w którym
chcę  iść...  jesteś  moją  nadzieją  na  lepsze  jutro...  jesteś  moim
balsamem na ciężki czas, który łagodzi moje rany zadane mi przez
życie... w Tobie szukam schronienia, gdy jest mi ciężko... a Ty mnie
pocieszasz i przytulasz... i przywracasz mi uśmiech na mojej twarzy
(napisane 10.04.2017).
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Pozbądź się strachu ze swojego życia

Nie żyj w wiecznym strachu, wyjdź ze swojego kokonu lęku i rozwiń
skrzydła... wzbij się w niebiosa... nie pozwól, aby strach przejmował
nad tobą kontrolę... aby ciebie paraliżował... aby odbierał ci siły do
działania, do życia, do funkcjonowania w społeczeństwie... po prostu
się zbuntuj i powiedz, że od teraz nie będziesz się bać, nie będziesz
się przejmować rzeczami, na które zupełnie nie masz wpływu, a dzieją
się np. na drugiej półkuli... po prostu pewne sprawy trzeba zostawić
innym ludziom, my sami świata nie zbawimy... musimy również zająć
się  sobą  i  swoimi  problemami...  a  jednym  z  ważniejszych  jest
pozbycie  się  lęku  ze  swojego  życia,  gdyż  życie  z  lękiem  nie  jest
prawdziwym życiem... to powolne umieranie... to życie w potrzasku...
to tak, jakby ktoś zamknął nas w klatce, z której nie możemy wyjść...
i niby chodzimy po dworze i widzimy otwarty świat, ale nie umiemy
się  nim cieszyć,  tym pięknem,  jakie  się  przed  nami  rozpościera...
dlatego zajmijmy się sobą i pozbądźmy się strachu ze swojego życia...
a zrobimy to poprzez napełnianie się Boską Energią, która tylko czeka,
aby się w nas wlać i nas uleczyć... więc nie czekaj już więcej na cud...
działaj i bądź cudem, na który czeka świat (napisane 14.04.2017).
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Bądź cierpliwy i pracowity,
a doczekasz się wspaniałych plonów

Bądź cierpliwy i pozwól nasionom wyrosnąć... nie sprawdzaj co chwilę
co u nich słychać, nie rozgrzebuj im ziemi. Skup się na podlewaniu, na
nawożeniu,  ale  nie  przeszkadzaj  plonowi  w  jego  wzroście...  i  nie
spodziewaj się, że z dnia na dzień zbierzesz obfity plon... po prostu
daj ziarnu czas... pewne procesy nie są szybkie... musisz uzbroić się w
cierpliwość i systematycznie dbać o swoje nasionka, a pewnego dnia
(ale  nie  prędko)  wydadzą  one  plon...  a  jeżeli  byłeś  sumienny  i
regularnie  doglądałeś  swoje  nasionka  nawadniając  je  i  nawożąc,
otrzymasz prezent w postaci satysfakcjonujących plonów.

I tak właśnie jest w życiu... ludzie ze słomianym zapałem przeważnie
do niczego nie dochodzą... ale ci, co regularnie pracują nad sobą, są
cierpliwi  i  mają  dobry  plan  działania,  dochodzą  do  dobrych
rezultatów...  ale  nie  zajmuje  im  to  dnia  czy  tygodnia,  ale  długie
miesiące, a nawet lata... więc jeżeli chcesz coś osiągnąć, musisz się
do tego przykładać przez dłuższy czas... gdyż nic co wartościowe nie
przychodzi  łatwo  i  szybko,  tylko  naiwni  ludzie  tak  sądzą.  Bądź
sumienny i cierpliwy, a w swoim czasie osiągniesz upragniony cel -
Bóg  błogosławi  takim  ludziom...  a  szczególnie  tym,  którzy
wykorzystują  swoje  poświęcenie  dla  dobra  świata  (napisane
25.04.2017).

60



Nadstaw uszy i otwórz oczy, a doświadczysz Prawdy

Kto ma uszy, niechaj słucha, kto ma oczy, niechaj patrzy... tak mawiał
Jezus... i zadziwiające jest to, jak silnie proste słowa mogą przemówić
do naszej duszy. Nie potrzebujemy skomplikowanych wykładów, aby
poznać Prawdę, Prawda może być przekazana w prostych słowach... i
tych  słów  nie  musi  wypowiedzieć  uczony,  może  je  wypowiedzieć
prosty człowiek bez szkoły, ale gdy my je usłyszymy (zakładając, że
umiemy rozpoznać Prawdę) nasza dusza aż zadrży... gdyż owe słowa
dotrą  do  jej  rdzenia...  uderzą  w  jej  struny  i  dusza  zawibruje
oczyszczając  się  z  brudu  i  kurzu...  prosta  Prawda  wycelowana  w
człowieka może go zmienić  i  to  w okamgnieniu...  ale aby usłyszeć
Prawdę musimy być na nią otwarci... więc otwórz się na nią, nadstaw
uszy i bądź gotowy, bo nigdy nie wiesz z czyich ust owa Prawda do
ciebie dotrze (napisane 25.04.2017).
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Bez krytyki się nie obejdzie

Jedno jest absolutnie pewne, jeżeli nie będziesz nic robić, to na pewno
nie będziesz krytykowany...  ale zarazem niczego nie osiągniesz!  ...
więc jeżeli chcesz osiągnąć sukces, coś zmienić, to musisz nastawić
się na to, że będą ludzie, którym będziesz nie na rękę, lub po prostu
dopadnie cię mniej, lub bardziej przypadkowa krytyka twojej osoby /
twojej  działalności...  ale nie zniechęcaj  się tym, po prostu dopilnuj
jedynie tego, aby twoja działalność była nasączona Prawdą w stopniu
najwyższym z możliwych oraz abyś przykładał się rzetelnie i solidnie
do tego, co robisz, aby nie było to niskiej jakości, lecz wysokiej. Jak
już  coś robisz,  to  rób to  porządnie,  nie  na pół  gwizdka,  bo dzięki
takiemu podejściu możesz zainspirować innych do tego typu pracy...
niech inni  biorą z  ciebie  przykład...  i  bądź nieustępliwy w tym, co
robisz,  nie  idź  na  kompromisy,  gdy  nie  ma  absolutnie  takiej
potrzeby...  po  prostu  mów  Prawdę,  a  Prawda  otworzy  przed  tobą
liczne  drzwi,  przez  które  wejdziesz,  aby  móc  jeszcze  lepiej  służyć
ludzkości (napisane 29.04.2017).
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Ból duszy

Pewnie  nie  raz  zadawałeś  sobie  pytanie:  "czemu  czuję  ten  ból  w
swojej duszy?"...  i  w sumie tak naprawdę to nie wiesz, czemu tak
jest... ale czujesz go bardzo wyraźnie... on tam jest i wcale nie chce
sobie  pójść...  wypełnia  twoją  klatkę  piersiową...  jest  to  swojego
rodzaju smutek, jakiś brak spełnienia w życiu... jakby jakaś tęsknota
za czymś dobrym... czymś lepszym od tego, co jest teraz... dlatego
każdego  dnia  łączysz  się  z  Bogiem,  aby  doznać  ukojenia...  i  ono
przychodzi, szczególnie gdy idziesz spać... ale również wtedy, gdy się
budzisz... gdyż wciąż czujesz to silne połączenie z Bogiem... ale gdy
już  wstaniesz,  ono  lekko  zanika  i  zaczyna  się  rutyna  dnia
codziennego...  a  później  znowu  przychodzi  noc  i  połączenie  się
zwiększa... przychodzi czas na relaks... na odprężenie... i na wejście
w  Świętą  Przestrzeń,  w  której  przebywa  sam  Bóg  (napisane
01.05.2017).
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Otwórz się na zakodowane informacje

Pozwól drobinom kosmicznej energii czystego światła przeniknąć do
twojego wnętrza... niech twój mózg zostanie nimi nasączony... niech
owe  światło  wypełni  cię  swoimi  zakodowanymi  informacjami
pochodzącymi  z  eterycznych  światów...  z  eterycznych  królestw
pradawnego światła...  niech twój mózg zdekoduje owe informacje i
niech  się  one  przeleją  do  twojej  świadomości,  abyś  mógł  je
wykorzystać  w  swoim  życiu,  czyniąc  świat  lepszym  miejscem  do
egzystencji...  niech  twój  duch  wzrasta  i  niech  wchłania  pradawną
wiedzę naszych przodków i licznych Wniebowstąpionych Mistrzów w
postaci drobinek światła, które zawierają w sobie zakodowany przekaz
i informacje... jest to pokarm dla twojej duszy, dla twojego serca i
umysłu...  twoja  podświadomość  nasącza  się  tą  energią  i  w  swoim
czasie przelewa ją do twojej świadomości... stajesz się wtedy bardziej
świadomy, bardziej  światły...  i  wiesz,  że zakodowana rzeczywistość
odległych  światów  jest  powoli  rozkodowywana  w  umysłach  tych,
którzy  są  otwarci  na  informacje  przybywające  do  nas  w  postaci
czystego światła... więc otwórz się na tą energię, abyś i ty wzniósł się
na wyższe poziomy zrozumienia (napisane 10.05.2017).
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Jesteś moim drogowskazem i pocieszeniem

Tobie  Panie  się  powierzam,  gdyż  Ty  jesteś  ukojeniem  mojego
smutku...  jesteś  moją  Gwiazdą  Przewodnią,  która  wskazuje  mi
właściwą drogę...  to Ty łagodzisz mój ból  i  obdarzasz mnie swoim
pocieszeniem... oddalasz moje smutki, które ranią moją duszę... Ty
mnie Panie znasz najlepiej i wiesz, którą ścieżką mnie poprowadzić,
abym bezpiecznie doszedł do celu... to Ty kierujesz mnie na zielone
pastwiska, abym był szczęśliwy... pomagasz mi spalić moją złą karmę,
abym wyszedł  z  kręgu  cierpienia...  pocieszasz  moje  lico,  gdy  jest
zapłakane i  smutne...  to Ty wypełniasz mnie swoim Światłem, aby
zmniejszyć  ból  mojej  duszy...  jesteś  moim  pocieszeniem  i
schronieniem w trudnych dla mnie chwilach... to w Twoich objęciach
czuję  się  bezpiecznie...  i  wiem,  że  jesteś  moim drogowskazem do
lepszego i szczęśliwego życia (napisane 08.06.2017).
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Czas goi rany

Wszyscy  doświadczamy  w  swoim  życiu  bolesnych  chwil...  jedni
doświadczają  ich  więcej,  inni  natomiast  mniej  (jest  to  zależne  od
naszej karmy i naszego postępowania)... ale każdy z nas do pewnego
stopnia  (mniejszego  lub  większego)  jest  przez  "życie"  raniony...
niemniej jednak wiedz, że żadne cierpienie nie trwa wiecznie... każda,
nawet  najboleśniejsza  chwila  z  czasem  z  naszego  życia  i  "ciała"
odchodzi  i  jest  zastępowana  inną  chwilą  (już  niekoniecznie  złą  i
bolesną)... więc nie bój się iść przez życie... staw czoła rzeczywistości
takiej,  jaka  ona  faktycznie  jest...  i  nie  walcz  z  rzeczami,  których
zmienić nie możesz... czasem trzeba w życiu swoje wycierpieć, aby w
dalszej  przyszłości  mógł  nastąpić  nasz  głębszy  rozkwit  (napisane
11.06.2017).
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Służba i Boża pomoc

Boże Ty jesteś Światłem, które rozlewasz na głowy tych, którzy Ci
służą. Oświecasz ich umysły i wspierasz ich na ich trudnej i wyboistej
drodze. Nigdy nie zostawiasz ich bez swojej opieki i dobrego słowa. To
w Tobie twoi słudzy odnajdują pocieszenie i  schronienie. Jesteś ich
pokarmem i grotą, w której mogą się schronić i odpocząć. Jesteś ich
wodą życia, której w każdej chwili  mogą się napić. Posyłasz ich do
ludzi pragnących Twojej Miłości, aby i oni doznali ukojenia w swoim
cierpieniu (napisane 12.06.2017).
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Bolesną przeszłość da się oczyścić (uleczyć)

Każdy z nas miał w swoim życiu wiele ciężkich chwil (jedni mieli ich
więcej, a inni mniej), ale wiedz jedno, Bóg zawsze jest przy tobie i
rozumie ciebie doskonale...  i  nawet jeżeli  w twoim życiu (w twojej
przeszłości) doświadczyłeś ogromnego bólu to wiedz, że Bóg nie jest
wobec tego faktu obojętny (jak niektórzy ludzie)... On każdego dnia
obejmuje cię swoją Miłością i  Współczuciem (wycisz się i  poczuj to
swoim sercem i umysłem)... On po prostu wie, przez co przeszedłeś,
czego doświadczyłeś, z czym się borykałeś i nie ma zamiaru cię ze
swoją smutną przeszłością zostawić...  On pragnie przywrócić cię do
równowagi... to jest Jego marzenie... ale musisz Mu w tym pomóc...
zrobić ten pierwszy krok ku Wolności... i nie lękaj się go uczynić... nie
pozostawaj do końca swoich ziemskich dni w swojej skorupie pełnej
bólu  i  rozpaczy...  trzeba  z  niej  wyjść  i  nigdy  więcej  do  niej  nie
wracać... przeszłość już odeszła... a życie toczy się dalej... i nie licz
tak  bardzo  na  współczucie  i  zrozumienie  od  swoich  kolegów  czy
koleżanek...  bo  możesz  się  tego  nie  doczekać  (chociaż  nie  jest  to
regułą)... raczej skup swój wzrok na Bogu, On jest Zrozumieniem i
Współczuciem  doskonałym...  więc  nie  lękaj  się...  idź  odważnie  do
przodu... a gdy zaczniesz wychodzić ze swojego bolesnego kokonu,
Bóg podeśle ci nowych znajomych, którzy będą ci pomocni i usłużni i
od których nie doświadczysz żadnej agresji... oni obdarzą cię swoją
miłością i zrozumieniem - a tego wyjątkowo mocno potrzebujesz... i
co  najważniejsze...  codziennie  napełniaj  się  Boską  Miłością...  to
pomoże ci zregenerować swoje siły, i te fizyczne, i te mentalne, i te
duchowe...  i  pewnego  dnia  twoje  głębokie  rany  z  przeszłości  się
zagoją  i  będziesz  już  iść  przez  życie  o  własnych  siłach  i  to  z
podniesioną  głową,  czego  ci  z  całego  serca  życzę  (napisane
15.06.2017).

68



Kosmiczne dziecko

Jesteś  kosmicznym dzieckiem,  które  zostało  stworzone w odległym
kosmosie  przez  inteligentne  istoty,  które  opanowały  inżynierię
genetyczną  w  stopniu  mistrzowskim...  były  one  w  stanie  stworzyć
nasze ciała, czyli wehikuły (kombinezony), w których się poruszamy.
Zostaliśmy  również  połączeni  poprzez  nasze  DNA  z  Bogiem,  z
Najwyższym Źródłem, które zasilało nas swoją energią... ale z czasem
odeszliśmy  od  tego  Wielkiego  Światła  i  zatraciliśmy  się  w  swoich
żądzach i  egoizmie...  to  uszkodziło  nasze DNA...  a  nasz  kontakt  z
Bogiem  został  utracony...  ale  raz  na  jakiś  czas,  ktoś  ponownie
odzyskuje  ową  komunikację...  poprzez  swoją  praktykę...  poprzez
swoje dobre serce... poprzez swoją cierpliwość i umiejętność niesienia
swojego krzyża... oraz poprzez właściwe zachowanie i pokorę... wtedy
DNA  takiej  osoby  się  naprawia  i  dochodzi  do  scalenia  rozbitych
struktur jej osobowości... i Wielkie Światło znowu pojawia się na jej
licu... a uśmiech nie schodzi jej już z twarzy (napisane 06.08.2017).

69



Gdy serce jest nieczułe

Jesteś nieczuły, gdy komuś dzieje się krzywda? Brak ci empatii? Nie
umiesz kochać, odczuwać miłości? Jest na to jedno lekarstwo... tym
lekarstwem jest Bóg... po prostu łącz się z Nim każdego dnia... wlej w
siebie trochę Jego Energii, Jego Miłości... niech cię wypełni... i niech
uruchomi stare zapomniane kanały, którymi kiedyś płynęła w tobie
miłość...  niech  te  meridiany  ponownie  ożyją,  niech  twoje  serce
ponownie  zacznie  pompować  tą  zapomnianą  energię...  niech  serce
przypomni sobie, czym jest miłość, empatia, współodczuwanie... niech
się uruchomi do życia, w którym powinna panować dobroć... to jest
możliwe... ale musisz swoje serce napełnić dobrą energią, trzeba je
ponownie uruchomić, bo bez tego pozostaniesz nieczuły na krzywdę
innych i będziesz trwać w tej znieczulicy przez długi czas... a to wcale
nie jest dobre dla twojej duchowej ewolucji, więc nie czekaj już dłużej
na  swój  ewolucyjny  skok,  odmróź  swoje  serce,  napełnij  je  Boską
Energią  i  wejdź  w  krainę,  gdzie  współodczuwanie  jest  czymś
normalnym (napisane 07.08.2017).
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Rozbite szkło i scalenie

Czasami bywamy wewnętrznie rozbici, uszkodzeni, poszarpani przez
życie... i to sprawia, że trudno jest nam normalnie funkcjonować w
tym  świecie...  ale  wystarczy  zwrócić  swój  wzrok  ku  Bogu,  aby
ponownie zacząć się scalać do naszej pierwotnej formy... i może brzmi
to bardzo prosto, ale taka jest prawda... bo Bóg o niczym innym nie
marzy jak tylko o tym, aby przywrócić nas ponownie do równowagi,
abyśmy stali twardo na swoich nogach i aby żaden wiatr "życiowych
nieszczęść"  nie  był  w  stanie  nas  przewrócić...  to  jest  marzeniem
Boga... abyś był uleczony ze swoich ran i aby "gwoździe" jakie się w
ciebie w przeszłości wbiły, zostały wyjęte i aby dziury, jakie w sobie
masz,  zostały zagojone...  i  o tym naprawdę marzy Bóg...  więc nie
rezygnuj z Jego pomocy... bo On jest chętny Ci pomóc... i to nawet w
środku nocy... On tylko czeka na twój znak, na twój jeden gest, że
chcesz  Jego  Energii,  która  ponownie  scali  twoje  rozbite  kawałki
osobowości  i  przywróci  cię  do  pełnej  równowagi...  poproś  Go  o
pomoc... a ją otrzymasz... i stanie się to w mgnieniu oka... wystarczy
otworzyć swoje drzwi  i  zaprosić  Boga do swojego wnętrza...  wejdź
Boże  i  się  rozgość...  i  dziękuję  Ci  za  Twoje  Światło  jakie  mi
przynosisz... jest to dla mnie Wielki Dar, za który naprawdę szczerze
dziękuję (napisane 07.08.2017).
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Nasza naprawa i wzrost

Twoje DNA da się naprawić... i możesz to zrobić już w tym wcieleniu...
nie musisz czekać do kolejnych fizycznych narodzin... zacznij już teraz
powracać do swojego pierwotnego stanu, który został przez nas ludzi
zapomniany na wieki...  otwórz swoje dłonie i  skieruj je ku górze...
pochyl swoją głowę w akcie uniżenia... i poproś Boga o Jego Miłość, o
Jego  Energię...  o  Jego  Światło  Najczystsze...  wdychaj  je...  ono
napływa...  napełniaj  się  nim...  niech  wejdzie  w  każdą  twoją
meridianę...  poczuj  to  subtelne  zjednoczenie  z  naszym  Stwórcą...
naszym Bogiem i naszą nadzieją i pocieszeniem... to On jest pełnym
zrozumieniem,  współczuciem  i  miłosierdziem...  On  nas  wspiera  i
podnosi  nas, gdy upadamy...  On się nami opiekuje i  nas gładzi  po
naszym policzku, gdy jest taka potrzeba... On nam śpiewa radujące
nasze serce pieśni, gdy tego potrzebujemy... tylko nauczmy się ich
słuchać... musimy być otwarci na Jego mowę, która jest subtelna...
nie każdy ją słyszy...  wielu niestety ją ignoruje...  lub są ogrodzeni
betonowym murem, który sami zbudowali ze swoich złych czynów...
dlatego  otwórz  się  na  Światło  Boga...  niech  w  ciebie  wejdzie...  to
bardzo ważne...  pozwól  sobie  na powrót do domu...  na powrót  do
swojej pierwotnej kosmicznej natury... więc zjednocz się z naturą... a
następnie  z  całym  Wszechświatem...  niech  wir  Boskiej  Energii
wychodzi z twojej głowy i niech się łączy z gwiazdami... i niech zawsze
ci świecą one dobrą radą i wsparciem... niech inteligencja kosmosu się
w ciebie wlewa i napełnia twoją głowę... niech sekretne nici światła
tkają w tobie nowe meridiany, abyś budził się na jeszcze głębszych
poziomach kosmicznego zrozumienia... i niech twoje DNA powraca do
swojej  pierwotnej  formy, abyś mógł być pełny...  wtedy zrozumiesz
czym jest życie, dowiesz się kim jesteś... i kim faktycznie jest Bóg...
chociaż ten ostatni aspekt nie będzie do końca odsłonięty... gdyż Bóg
jest tajemnicą, która skapuje na nas niczym krople deszczu... ale są
to dobre krople... bardzo przyjemne i owocne... powodujące rozkwit i
wzrost... i reperację naszego DNA, które wymaga Boskiej Energii, aby
osiągnąć stan przed naszym upadkiem (napisane 07.08.2017).
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Czy Bóg nas karze za złe czyny?

Bóg nie jest mściwy... to my się mścimy na sobie poprzez grzech...
więc nie czyń zła, nie czyń drugiemu co tobie niemiłe, a twoje DNA nie
będzie  degradować  cię  do  niższej  formy  (nie  będzie  ulegać
niepożądanej mutacji). Wypełniaj się Światłem... Boskim Światłem, a
twoje DNA odżyje,  będzie  niczym podlewana wodą roślina,  zacznie
wzrastać  i  się  rozgałęziać...  więc  pamiętaj,  że  Bóg  jest  po  twojej
stronie... w Jego interesie nie jest wyrządzanie ci krzywdy... ty sam
sobie ją zadajesz poprzez odejście od swojego naturalnego rytmu, od
swoich  pierwotnych  kosmicznych  wibracji...  po  prostu  płyń  na  fali
swojego  przeznaczenia...  na  fali  swoich  kosmicznych  nut,  które
rozbrzmiewają w twojej duszy...  po prostu je dostrzeż i  usłysz...  a
wtedy rozkwitniesz... i nie będziesz chciał już grzeszyć i degradować
siebie  do  niższej  formy,  do  formy  prymitywnej  i  dzikiej...  bądź
Światłem  i  przejaw  swoją  prawdziwą  naturę,  a  fala  twojego
przeznaczenia podpłynie do twoich stóp, abyś mógł na niej swobodnie
podróżować (napisane 18.08.2017).
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Nie prowokuj konfliktów

Nigdy na siłę nie doprowadzaj z kimś do "zwarcia", jeżeli nie ma ku
temu  absolutnej  potrzeby.  Jeżeli  masz  zły  humor,  to  postaraj  się
uspokoić...  weź kilka głębokich wdechów i  wydechów...  i  wyluzuj...
pozwól złej energii  opuścić twoje ciało...  bezcelowy konflikt nikomu
nie służy... a na pewno nie tobie, ani osobie, z którą chciałbyś się
pokłócić tylko i wyłącznie dlatego, że masz gorszy dzień... po prostu
odpuść... a jak nie umiesz sobie poradzić ze swymi złymi emocjami, to
pójdź w miejsce, w którym skutecznie się ich pozbędziesz... może to
być  siłownia,  albo  bieżnia...  zamiast  na  kogoś  wylewać  swoje  złe
emocje,  po  prostu  pobiegaj...  zrób  trochę  pompek...  niech wysiłek
fizyczny  pomoże  ci  w  pozbyciu  się  twojego  "nabuzowania",  twoich
toksyn, jakie w tobie siedzą... niech owo "nabuzowanie" opuści twoje
ciało i niech nigdy więcej nie wraca... w ten sposób stworzymy więcej
dobra poprzez nie wywoływanie niepotrzebnych konfliktów (napisane
27.08.2017).
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Twoja nić przeznaczenia

Każdy z nas ma swoją indywidualną nić przeznaczenia... jedni mają z
tego powodu łatwe życie, inni ciężkie... jedni muszą dużo się w swoim
życiu napracować, inni mają wręcz przeciwnie, mają łatwe i wygodne
życie...  ale niezależnie od tego, do której grupy należysz wiedz, że
każdy ma swoją indywidualną karmę, która musi na nas spaść i którą
musimy przerobić, czy nam się to podoba, czy też nie... a łatwe życie
wcale  nie  musi  oznaczać  mniejszej  karmy...  należy  to  rozpatrywać
spod innego konta widzenia... należy zadać sobie pytanie, czy moje
życie jest wartościowe i czy rozwijam w sobie boskie cnoty... jeżeli
odpowiedź brzmi tak to bardzo dobrze... ale jeżeli odpowiedź brzmi
nie, to zastanów się, czy nie skupiasz się przypadkiem w swoim życiu
na mało istotnych sprawach, które w ostatecznym rozrachunku nie
będą  miały  jakiegokolwiek  znaczenia...  więc  skup  się  na  swoim
wnętrzu i podążaj za swoim przeznaczeniem... nie uciekaj od pracy,
gdy będzie taka potrzeba... bo jak wiemy, samo się nic nie zrobi...
czasem trzeba włożyć trochę trudu, aby swoje życie naprawić, czy aby
rozwinąć  w  sobie  wartościowe  cnoty...  więc  skup  się  na  tym,  co
istotne w życiu, a twoja nić przeznaczenia wypełni się obdarzając cię
swoim błogosławieństwem (napisane 29.08.2017).
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Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni

Te  słowa  wypowiedział  Jezus,  który  doskonale  wiedział,  co  mówi.
Chodzi o to, aby nie wydawać zbyt szybko wyroków w stosunku do
osób, których nie lubimy, bo może się okazać w przyszłości, że nasze
osądy były błędne, że nie znaliśmy wszystkich faktów, że nie mieliśmy
wystarczającej mądrości, aby rozpoznać, że ktoś wcale nie był taki
"zły" jak my sądziliśmy. Nasze osądy bywają mylne, często brak nam
Mądrości  Bożej,  brak  nam Jego  Światła,  które  by  nas  oświecało,  i
dlatego wydajemy czasem niesłuszne osądy / oskarżenia (bo zwodzi
nas  nasza  pycha,  która  wmawia  nam,  że  jesteśmy  tacy
wszystkowiedzący  i  że  mamy prawo na  kogoś  napluć,  bo  przecież
"Prawda" jest po naszej stronie)... dlatego lepiej się powstrzymać od
osądów i tego nie robić, bo po drugiej stronie to my zostaniemy z tych
wszystkich naszych osądów rozliczeni... i to będzie sprawiedliwy osąd
z dokładnym ukazaniem ile krzywdy danemu człowiekowi zrobiliśmy
"plując" na niego swoimi krzywdzącymi słowami w jego kierunku...
więc nie osądzaj pochopnie... zastanów się sto razy, zanim na kogoś
coś  "niemiłego"  napiszesz...  znajdź  wszystkie  możliwe  fakty,  abyś
później  nie  żałował,  że  zbyt  pochopnie  (lekkomyślnie)  kogoś
posądziłeś o bycie "agentem", czy "wrogiem Polski", aby się po drugiej
stronie nie okazało, że to ty "psułeś" Polskę zwalczając ludzi, którzy
jej służyli... więc jeżeli brak ci Światłości Bożej najpierw o nią zadbaj,
aby twój osąd był celny i słuszny, bo w przeciwnym razie ten osąd
trafi w ciebie i spłacisz go co do ostatniego złego słowa niesłusznie
skierowanego w cudzym kierunku (napisane 21.09.2017).
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Bóg jest Mądrością Ostateczną

Bóg  widzi  wszystko...  nie  jest  dla  Niego  problemem  dokonać
prawidłowego  osądu  sytuacji...  umie  każdą  sprawę  rozpatrzeć  ze
wszystkich  możliwych  kątów  i  perspektyw...  Bóg  zawsze  wydaje
sprawiedliwy i w pełni celny (zgodny z Prawdą) osąd, czy to danej
osoby, czy to danej sytuacji... nigdy się nie myli i nigdy nie działa zbyt
pochopnie...  Bóg  jest  poza  czasem  i  ma  nieograniczoną  "moc
obliczeniową",  jest  wielowymiarowy,  przenika  przestrzeń  i  każdy
aspekt naszego życia... kryje się w każdym atomie i wie o każdym
poruszeniu się źdźbła trawy... więc miej na uwadze, że tacy doskonali
jak Bóg nie jesteśmy... i że nie zawsze warto polegać tylko i wyłącznie
na swoim rozumie i swoim sercu... bo nasze zmysły i "ukształtowany"
umysł  niekoniecznie  są  w  zgodzie  z  Prawdą...  a  nasze  serce
niekoniecznie jest na etapie, w którym płonie w nim płomień czystej
miłości... niektórym po prostu brak tego sekretnego połączenia serca
z mózgiem, które daje większe możliwości czystego osądu sytuacji...
więc w pierwszym etapie zdajmy sobie sprawę, że jesteśmy jedynie
prochem  marnym,  który  jest  jedynie  pyłkiem  przy  Wielkim  i
Majestatycznym Bogu, który jest Czystym i Najwyższym Światłem... a
później poprośmy Boga o Jego Światło... niech je na nas ześle... niech
nas nim wypełni... i  rozkwitaj mój synu / moja córko... a pewnego
dnia staniesz się piękną lilią... czystą i sprawiedliwą... którą się ludzie
będą zachwycać... nie tylko z powodu twojego wewnętrznego piękna,
ale  i  z  powodu twojej  mądrości,  która  ci  została  ofiarowana  przez
samego Boga (napisane 21.09.2017).
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Prawda jest twoim najlepszym przyjacielem

Pamiętaj,  że naszym obowiązkiem jako prawych ludzi  jest  służenie
przede wszystkim Prawdzie (a nie ludziom, bo ludzie są omylni). To
Prawda nas oświeca, to ona nas prowadzi ku wolności i szczęściu, to
ona  przeprowadza  nas  przez  wszystkie  trudy  życiowe...  to  dzięki
naszemu  "złotemu"  połączeniu  z  Prawdą  znacznie  łatwiej  radzimy
sobie  w  sytuacjach,  które  w  przeciwnym  razie  byłyby  dla  nas
wyjątkowo  trudne  i  nieprzyjemne...  i  to  na  niej  powinniśmy  się
każdego dnia przede wszystkim skupiać... więc bądź z nią w jedności i
tak mocno nie współczuj ludziom, którzy kłamią, świadomie obrażają
innych i później dzieje się im "karmiczna" krzywda... oni sobie sami to
robią...  i  pomimo że czasem powiedzą coś mądrego, to jednak nie
powinniśmy uznawać ich za ludzi mądrych (światłych), bo to obraza
dla tych "świętych" słów. To, co powinniśmy zrobić to wylać na ich
głowy  Boskie  Światło,  aby  ich  oświeciło  i  zmieniło  ich  umysły  na
bardziej  zrównoważone...  wtedy przestaną czynić nieprawość,  a ich
los  z  czasem  się  odmieni  na  bardziej  zharmonizowany  (napisane
27.09.2017).
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Wszystko przemija, nawet twój ból

Twój  ból  kiedyś  przeminie...  a  twoja  dusza  się  oczyści...  i  będzie
szczęśliwa...  i  nie  martw  się  tym,  co  obecnie  robią  wobec  ciebie
ludzie...  to  tylko  ciosy,  które  pokornie  znosisz...  ale  one  cię
wzmacniają na swój specyficzny duchowy sposób... dzięki nim jesteś
bliżej Mnie... dzięki tym ciosom dryfujesz po nieznanych oceanach, po
których oni nigdy dryfować nie będą... ból w twoim przypadku jest jak
nawóz pod roślinę...  jest  potrzebny,  aby wydobyć  twoje piękno ze
skorupy, w której siedzisz... ta skorupa musi zostać zniszczona, abyś
mógł  rozwinąć  swoje  duchowe  skrzydła...  aby  równowaga  na
wszystkich  polach  mogła  zostać  utworzona...  a  bez  bólu  nie  ma
równowagi... i wiedzą o tym wszyscy święci i ci, którzy podążali drogą
oświecenia.

I  pewnego  dnia  staniesz  w  blasku  niczym  płonąca  pochodnia...  i
będziesz  płonąć  żywym  ogniem...  a  energia  będzie  swobodnie
przepływać przez twoje ciało, niczym prądy w oceanie... będziesz lśnić
i żaden kurz już nie osiądzie na twoim ramieniu... bo będziesz mym
Światłem.

To Ja cię kształtuję i swoimi ścieżkami cię prowadzam, abyś doszedł
do swojej perfekcyjnej wybalansowanej formy... więc nie przejmuj się
atakami, które cię spotykają... bo dzień blasku jest bliski... i musisz
jeszcze trochę zostać otoczony bólem, abyś mógł przebić skostniałą
skorupę wokół siebie...  wtedy się przemienisz i  ujrzysz wszystko w
nowym lepszym świetle... będziemy wtedy w jedności, tej prawdziwej,
o której piszą stare mistyczne księgi... i nic nas już nigdy nie rozłączy,
bo będzie w nas płynąć ta sama energia, której żadna zniewaga nie
będzie w stanie pokonać (napisane 08.10.2017).
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Bądź strażnikiem Prawdy

Nie  bój  się  stanąć  po  stronie  Prawdy...  tylko  poprzez  tego  typu
działania  możemy  uczynić  ten  świat  lepszym  miejscem  do  życia.
Musimy tępić zło, ciąć je słowem Prawdy i napełniać ludzi Światłem i
Nadzieją...  niech  owo  zło  się  rozpuszcza...  niech  się  rozpada  na
kawałki... i niech maleje moc ciemności... i niech żaden wiór jej nie
pozostanie, gdy nasze usta skończą swój boski  monolog / dialog...
więc nie bój się przemówić, gdy będzie taka potrzeba... mów słowa
Prawdy... i bądź usłyszany... niech Boskie Światło wychodzi z twoich
ust i niech echo je niesie po krańce Ziemi... niech wszyscy je usłyszą i
niech  wszyscy  otworzą  swoje  oczy  i  uszy...  niech  ludzkie  umysły
zostaną przetransformowane na umysły wyżej wibrujące, w których
od teraz będzie płynąć Boskie Światło... i bądź Światłem... niech ono z
ciebie wychodzi i niech zmienia wszystkich wokół, aby już nigdy więcej
nikt nie chodził w ciemności (w iluzji zasłaniającej Prawdę)... bo życie
w iluzji jest cierpieniem... a życie w Świetle radością i ulgą (napisane
17.12.2017).
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Życie jako droga krzyżowa

Wielu  z  nas  mogłoby  powiedzieć,  że  ich  życie  przypomina  drogę
krzyżową,  gdyż  jest  ciężkie,  nieprzyjemne  i  bolesne...  podążanie
naprzód  kosztuje  nas  wiele  wysiłku...  ale  nie  przejmuj  się  swoim
bólem... bo on z czasem przeminie... skup się przede wszystkim na
tym, aby nie czynić zła, bo im mniej zła czynisz, tym szybciej spalasz
swoją  negatywną  karmę!  A  im  szybciej  ją  spalisz,  tym  szybciej
wyjdziesz ze swojej udręki!

Pamiętaj  również,  aby  unikać  niepotrzebnych  konfliktów...  zawsze
szukaj zgody i nie prowokuj do sporów (no, chyba że jest ku temu
jakiś ważny powód)! Odcinaj ze swojego życia ludzi, którzy nie są dla
ciebie dobrzy i chcą ci tylko wbić szpilę w plecy. Toksycznych ludzi
trzeba trzymać na dystans... trzymanie ich zbyt blisko siebie będzie
jedynie skutkować pozbawianiem nas naszej cennej życiowej energii...
również nasze skrzydła nie będą mogły zostać do końca rozpostarte,
bo  będą  ciągle  podcinane  przez  negatywizm  naszych  fałszywych
kolegów czy koleżanek...  więc  zrób porządek w swoim najbliższym
otoczeniu... zrób sobie przestrzeń do życia... abyś mógł oddychać...
abyś mógł rozpostrzeć swoje skrzydła w pełni... i abyś mógł wreszcie
poczuć  się  lepiej...  bo  życie  w  wiecznym  bólu  nie  jest  dla  ciebie
dobre...  musisz  dostrzec  promienie  słońca,  które  przenikają  przez
chmury  twojego  smutnego  życia...  dostrzeż  je  i  wyciągnij  do  nich
swoją dłoń... i złap je! I już ich nie puszczaj!

Wspinaj  się  coraz  wyżej,  poszerzaj  swoją  przestrzeń  do  życia  i
wzrastaj... niech twoje skrzydła nabierają mocy... niech twój umysł
stanie  się  czysty  i  wolny  od  negatywnego  wpływu  twojego
środowiska...  niech  energia  życiowa  ponownie  powróci  do  twojego
wnętrza...  i  niech twoje serce ponownie zostanie  ożywione...  niech
pompuje energię miłości w twoje żyły i niech wszelki negatywizm z
twojego organizmu zostanie wydalony (napisane 08.01.2018).
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Skup się na tym, co pewne

Wielu  ludzi  poszukuje  Boga...  i  w  tej  wielkiej  podróży  często
zagłębiają  się  w  nauki  osób,  które  przekazują  wiedzę,  która
niekoniecznie musi pochodzić z Prawdy i która może zawierać w sobie
wiele fałszu.

Moja rada, trzymaj się z dala od wiedzy, do której nie dorosłeś lub
której nie jesteś pewien czy jest prawdą, czy też nie... skup się na
tym, co pewne, czyli na empirycznym doświadczaniu Boga... to da ci
faktyczny  wzrost,  a  nie  wiedza,  której  zweryfikować  nie  potrafisz
(takie niepewne informacje mogą ci jedynie zamieszać w głowie).

Czasem trzeba się odciąć od wszelakich przekazów i nauk i skupić się
na Bogu... na naszym Stwórcy... i Go doświadczać... tak po prostu.

I  nie musisz mieć w głowie tych wszystkich duchowych informacji,
jakie  krążą  w  internecie...  nie  musisz  szpanować  nimi  w  gronie
duchowych ludzi... po prostu łącz się z Bogiem, a zajdziesz znacznie
dalej niż wszyscy twoi duchowi ziemscy towarzysze... bo to łączenie
się  z  Bogiem  daje  prawdziwy  wzrost,  a  nie  czytanie  "przekazów"
(często wątpliwej jakości) czy niepewnych nauk.

Musisz się napełnić Boską Energią... i napełniaj się nią każdego dnia...
gdy wstajesz rano... gdy idziesz na spacer... i gdy idziesz spać... to
jest  twój  święty  czas  na  prawdziwy  wzrost...  na  łączenie  się  z
Bogiem... z twoim Ojcem... z Niebieskim Stwórcą wszystkich rzeczy,
który daje ci ukojenie i spokój duszy (napisane 30.01.2018).
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Solidny fundament

Ludzie często sięgają po wiedzę, która nie jest na ich poziomie, gdyż
na siłę pragną być "oświeconymi" jednostkami... ale nie tędy droga...
musisz zacząć od fundamentu, musisz go wybudować i musisz zrobić
to  solidnie,  bez  oszukiwania...  i  gdy  już  to  zrobisz,  będziesz  mógł
sięgnąć  po wyższą  wiedzę...  ale  co  ciekawe ta  wyższa  wiedza  (po
wybudowaniu fundamentu) sama do ciebie przyjdzie... przybędzie do
ciebie niczym strumień wraz z twoim otwarciem (twoim rozkwitem)...
ten strumień wyjdzie z ciebie... i rozleje się na twoje wszystkie pola
świadomości  i  je  podleje  niczym  dobry  ogrodnik  podlewa  swoje
rośliny... i wtedy zrozumiesz, że twój skarb jest w twoim wnętrzu (w
twojej świątyni)... wystarczy zadbać o swoją czystość, a on się ukaże i
objawi swoje piękno i tajemną wiedzę (napisane 30.01.2018).
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Nigdy nikogo nie przeklinaj!

Żyjemy w czasach, w których ludzie lubią czasem sobie coś niemiłego
na czyjś temat powiedzieć... czy to w myślach, czy to pod nosem... a
czasem nawet ktoś rzuci jakimś złym słowem w czyimś kierunku... ale
ty  tego  nie  rób!  Staraj  się  zawsze  być  światłem  i  nie  przeklinaj
ciemności  (niewiedzy)...  bo  ciemność  należy  rozjaśnić,
przetransmutować... należy wlać w nią zrozumienie (chociaż czasem
może być to wyjątkowo trudne)... ale nie rzucaj w ciemność ciemną
energią, bo to tylko pogorszy sytuację... i ta energia, którą wysyłasz
prędzej czy później do ciebie wróci (czasami zwielokrotniona)... już
pomijam  fakt,  że  takim  działaniem  obniżasz  swoje  wibracje  i
zabrudzasz swoje serce... jednym słowem degradujesz się duchowo, a
chyba nie o to nam chodzi, aby siebie niszczyć.

Jak tak bardzo chcesz niszczyć zło i  "złych" ludzi, to bądź dla nich
drogowskazem, pokaż im właściwy kierunek, ukaż im swoje właściwe
zachowanie oraz ukaż im swoją mądrość... rozświetl ciemność swoimi
słowami,  ukaż  miłość  swoimi  czynami...  włóż  klucz  mądrości  w
ciemność, a ją rozproszysz.

Ciemność  nie  przetrwa  połączenia  ze  światłem,  więc  bądź  tym
światłem, a żadna ciemność nie będzie w stanie cię pokonać i pomimo
starcia z nią nie zaniżysz swoich wibracji (napisane 11.02.2018).
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Czy gromadzenie wiedzy podnosi nasze wibracje?

Wiele  osób,  zamiast  podwyższać  swoje  wibracje,  kolekcjonuje  w
swojej  głowie  wiedzę.  Takie  osoby  codziennie  czytają  artykuły,
komentarze, oglądają duchowe filmy i często ten proces gromadzenia
wiedzy trwa u nich latami. Zmieniają w ten sposób swoją świadomość
i przeważnie zmieniają ją na plus (np. stają się wegetarianami, nie
chcą  krzywdzić  innych osób,  oczyszczają  do pewnego stopnia  swój
umysł)...  ale  w  niektórych  przypadkach  możemy  sobie  tym
zaszkodzić,  gdyż  nie  wszyscy  z  nas  posiadają  wystarczająco  dobre
filtry,  które  umieją  odsiać  prawdę  od  fałszu...  a  tego  fałszu  w
informacjach  duchowych  jest  całkiem  sporo...  dlatego  moim
zaleceniem jest, aby skupiać się mniej na informacjach, jakie możemy
znaleźć na zewnątrz, a bardziej na tych, które znajdują się w naszym
wnętrzu... bo jak może niewielu z was wie, ale "wyższa wiedza" jaka
jest  w internecie  (nawet  jeżeli  będzie  ona  w pełni  prawdziwa)  nie
podniesie naszych wibracji o nie wiadomo ile "stopni w górę" wraz z
przyswojeniem jej... prawdopodobnie wciąż będziemy wibracyjnie tacy
sami, a nasze czakry dalej będą się kręcić i wibrować z taką samą
mocą (lub bardzo podobną)... dlatego osobiście zalecam empiryczny
kontakt ze Źródłem, a nie napychanie swojej głowy niezliczoną ilością
informacji z internetu... nie tędy droga... to Źródło jest naszym celem,
naszą  Wodą  Życia  i  naszym  Zbawieniem  i  to  w  Nim  powinniśmy
upatrywać ukojenia naszego bólu, naszej tęsknoty... to łączenie się ze
Źródłem da nam wyższe wibracje, silniejsze czakry i mądrość, której
nie zdobędziemy na zewnątrz (napisane 14.02.2018).

PS. Oczywiście podczas czytania jakichś głębokich dla nas duchowych
tekstów nasze wibracje mogą się podwyższać, to samo tyczy się np.
oglądania  duchowych  filmów  z  "wyższej  półki",  ale  mi  chodzi  o
"zasypywanie się" tą duchowością ponad miarę, to nie jest dobre i
tego  należy  unikać,  bo  zamiast  faktycznie  wzrastać  będziemy
zagrzebywani  wiedzą,  która  niekoniecznie  będzie  sprawiać,  że
faktycznie będziemy mieli lepszy kontakt z Bogiem... może będziemy
wiedzieć  więcej,  ale  czy będziemy bliżej  Boga? Nie chciałbym, aby
"duchowa" wiedza z internetu stanęła między tobą a Bogiem, wtedy ta
wiedza jest przeszkodą, której należy się pozbyć.
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Wieczne narzekanie

Wiele osób spogląda w swoją przeszłość i  widzi  w niej  wiele złych
rzeczy, które się im przytrafiły... i uporczywie trzymają je w swojej
pamięci...  w pewnym sensie  się  nimi  katują  (znęcają się  nimi  nad
sobą)...  tak jakby chcieli  doznać jeszcze raz tego bólu,  jaki  się im
przytrafił. Wynika to z nie oczyszczenia swojej przeszłości... pewnego
rodzaju  niepogodzenia  się  z  nią...  niezaakceptowania  tego,  co  się
stało... tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że nie ma naszej zgody na
taki los, na takie skandaliczne zachowanie innych ludzi wobec nas... a
ja wam powiem tak, zaakceptujcie swoją przeszłość, co się wydarzyło,
to się wydarzyło, nie ma sensu ciągle do tego wracać (rozgrzebywać
swoich  ran)...  użalanie  się  nad  sobą  wcale  nam nie  pomoże...  po
prostu było jak było (pozwól swoim ranom się wreszcie zagoić).

Może ktoś z nas nie miał w swoim życiu ojca, matki, a może ktoś się
nad  nami  przez  długi  czas  znęcał...  w  takim  wypadku  mówi  się
"trudno", taki widocznie był nasz los (karma). Może mogłeś coś z tym
zrobić (a tego nie zrobiłeś), a może nie mogłeś zrobić zupełnie nic...
nie ma sensu się nad tym ciągle zastanawiać... po prostu weź głęboki
wdech  i  zrób  porządny  wydech...  i  wybacz  swoim  oprawcom...
zaakceptuj swoją bolesną przeszłość i nie miej do siebie żalu, że może
nie miałeś  odpowiednio  dużo siły,  aby sobie  poradzić  w niektórych
(trudnych dla ciebie) sytuacjach (co uczyniło na tobie liczne rany).
Życie  czasem  bywa  ciężkie,  a  my  nie  zawsze  jesteśmy  tak  silni,
jakbyśmy tego chcieli.  Aby wyjść z tego bólu, po prostu całkowicie
odpuść rozmyślanie nad swoją bolesną przeszłością, bo gdy tego nie
zrobisz, ucieknie ci twoja przyszłość, która dzieje się właśnie teraz, a
która może być dla ciebie czymś zupełnie nowym i wspaniałym... nie
przegap tego, bo może się okazać to dla ciebie wielką stratą (napisane
27.02.2018).

PS.  Oczywiście  wchodzi  tu  jeszcze w grę coś takiego jak "trauma"
spowodowana  przeszłymi  negatywnymi  wydarzeniami...  nie  mnie
jednak  nie  zmienia  to  faktu,  że  ciągłe  rozmyślanie  nad  bolesną
przeszłością nie poprawi naszego stanu.
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Zmienianie ludzi na siłę

Zamiast sprzeczać się z ludźmi na internecie i prowadzić bezsensowne
boje  (próbując  zmieniać  innych  na  siłę  według  własnego
"nieomylnego"  wzorca)  skup  się  na  Bogu  i  trwaj  w  Nim  każdego
dnia... empiryczne doświadczanie Stwórcy da ci z czasem mądrość i
dar  rozpoznania  Prawdy,  którego  raczej  musi  ci  brakować,  jeżeli
tracisz czas na siłowe metody wobec innych ludzi - ludzi się zmienia
delikatnością oraz mądrością, a nie siłą - gdy użyjesz wobec nich zbyt
dużej siły, mogą stworzyć wokół siebie solidny mur (niczym betonowy
bunkier) i już nigdy do nich nie uzyskasz dostępu, aby ich faktycznie
zmienić (a to już jest wymierna strata - chociaż wiedzmy również, że
nie  do  każdego  da  się  dotrzeć,  niektórzy  są  tak  zacietrzewieni  w
swoich  "prawdach",  że  nawet  waląc  ich  "młotkiem"  w  głowę  nie
rozbijemy betonu, jaki się w nich znajduje).

Wiele osób doświadcza frustracji z powodu, że nie są w stanie zmienić
innych ludzi,  że  inni  nie  słuchają  ich  nauk i  że ludzie,  do których
mówią  ciągle  popełniają  te  same  błędy  (mają  ciągle  ten  sam
"niewłaściwy"  tok  myślenia)...  ale  pamiętaj  o  jednym...  jeżeli  nie
jesteś prawdziwie światły (a mało kto na świecie jest) to może się
okazać (czego nie  będziesz świadomy),  że twoje "nauki"  wcale nie
pochodzą z Prawdy (z reguły każdy, kto naucza, jest przekonany o
swojej nieomylności, co może być zgubne i właśnie dlatego zachęcam
do  intensywnego  łączenia  się  z  Bogiem,  aby  Boża  Mądrość  nas
wypełniła i aby to zrobiła po same brzegi... dopiero po intensywnym i
długoletnim napełnianiu  się  Bogiem możemy wyruszyć  w "podróż",
aby nauczać innych).

Jeżeli twoje nauki nie pochodzą z Prawdy to ktoś, kogo chcesz do nich
przekonać, może się na ciebie mocno zdenerwować, bo może mieć
wyższą świadomość od ciebie, z czego możesz nawet nie zdawać sobie
sprawy  (niektórzy  pseudo-oświeceni  uważają,  że  reinkarnacja  nie
istnieje i pomimo to "głoszą" tego typu nauki jako "Prawdę"; często są
to niestety katolicy)...  ale zakładając,  że faktycznie twoje nauki  są
światłe i prawe (a twój rozmówca jest na niższym poziomie duchowym
od  ciebie)  to  wiedz,  że  nie  każdy  jest  gotowy,  aby  natychmiast
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wdrożyć  przekazywane  przez  ciebie  nauki  w  życie  (pewne  zmiany
bywają  trudne  i  bolesne  i  nie  każdy  chce  się  na  owy  trud  i  ból
zgodzić...  pamiętajmy  również,  że  przyzwyczajenie  do  utartych
schematów jest drugą naturą człowieka, co też nie ułatwia procesu
transformacji  naszego rozmówcy,  szczególnie  wtedy,  gdy ten bywa
leniwy).

Róża potrzebuje odpowiedniej  ilości  czasu,  aby rozkwitnąć...  nawet
jak ją podlejemy najczystszą wodą i damy jej najlepszą ziemię to nie
spowodujemy  nagle  tego,  że  w  ciągu  jednej  sekundy  róża  zmieni
całkowicie  swój  wygląd  (szczególnie  gdy  wciąż  jest  pogrążona  w
głębokim "śnie")... na prawdziwą metamorfozę (przemianę / rozkwit)
potrzeba czasu... więc mów mądrze, łącz się z Bogiem i siej ziarna
mądrości, a pewnego dnia świat ulegnie przemianie... ale nie stanie
się to z dnia na dzień,  potrwa to dłuższy czas,  ale kto sieje ten i
zbiera... więc siej obficie i niech będą to nasiona prawdziwej mądrości,
a  kiedyś  ujrzysz,  jak  świat  staje  się  lepszym miejscem do życia  i
będzie  to  wynikało  również  między  innymi  dzięki  twojej  pracy
(napisane 01.03.2018).

PS. Metody siłowe wobec innych ludzi mogą być skuteczne, ale nie
zawsze  jest  to  najlepsza  metoda,  aby  osiągnąć  "sukces",  dlatego
zalecam dobre wyczucie drugiej osoby, aby wiedzieć, która metoda
będzie  najoptymalniejsza do tego,  aby faktycznie  kogoś "otworzyć"
(zmienić  na  lepsze).  Czasem  "ciśnięcie"  kogoś  zbyt  mocno  może
zrobić  takiej  osobie  (i  nam samym)  więcej  krzywdy  niż  pożytku  i
trzeba mieć to na uwadze.
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Przestań ciągle straszyć ludzi!

Wiele  osób,  zamiast  dawać  innym  nadzieję,  wskazywać  właściwą
(optymalną)  drogę,  podawać  konkretne  rozwiązania  trudnych
problemów,  przekazywać  rzetelną  wiedzę  (która  będzie  miała  za
zadanie otworzyć oczy niedoedukowanym) woli straszyć ludzi, czy to
końcem  świata  (już  wiele  ich  "było"  i  wciąż  tu  jesteśmy),  czy
upadkiem gospodarki  (zamiast  tym straszyć,  podaj pomysły jak do
tego  nie  dopuścić),  czy  innymi  rzeczami  tego  typu...  a  przecież
straszenie  ludzi  nie  musi  u  nich  spowodować  konkretnego  i
przemyślanego działania,  które prowadziłoby do poprawy sytuacji...
może  za  to  wprowadzić  więcej  chaosu  i  paranoi,  która  może  się
rozrosnąć w ich głowach do sporych rozmiarów... czy w ogóle się nad
tym zastanawiałeś?

Co  więcej,  pamiętaj,  że  bierzesz  karmiczną  odpowiedzialność  za
wprowadzanie chaosu w głowy swoich odbiorców (rozmówców)... kto
sieje zamęt również go kiedyś zbierze - może to się u ciebie objawić
jako np. choroba psychiczna, niepanowanie nad emocjami, wpadnięcie
w  jakiś  szkodliwy  nałóg,  stanie  się  skrajnie  naiwnym,  czy
nieumiejętność rozróżniania prawdy od fałszu (nawet jeżeli któryś z
tutaj  wymienionych  aspektów  już  ciebie  dotkną  nie  oznacza  to
koniecznie tego, że wprowadzasz ludzi w błąd czy że siejesz chaos, ale
na  pewno  jest  w  tobie  jakiś  problem,  który  nie  jest  rozwiązany  i
należy się mu mocniej przyjrzeć). Dodam jeszcze, że sianie chaosu w
skrócie oddala nas od Boga, który jest perfekcją i spokojem i właśnie
dlatego  należy  wszystko  dobrze  przemyśleć,  zanim  faktycznie
zabierzemy głos  w jakiejś  sprawie...  bo  lepiej  wejść  do  Nieba  bez
języka niż aby nasz "niewybalansowany" (niewyparzony) język miał
komuś  zrobić  krzywdę...  inaczej  mówiąc,  lepiej  w  niektórych
sytuacjach milczeć, zamiast swoją mową kogoś niepotrzebnie zranić.

Niektórzy mają np. obsesję na temat Żydów i widzą ich wszędzie i w
każdym  (szczególnie  dostrzegają  ich  w  rządzie).  Inni  natomiast
mówią, że każdy polityk będący w sejmie to zło wcielone, ale jak taką
osobę zapytasz, co proponuje np. jakie ustawy według niej powinny
być wprowadzone lub jaką partię warto popierać to milczy (taka osoba
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nie  edukuje  się,  tylko  rzuca  hasełkami  typu:  "wszyscy  źli",  albo
"oddać władzę ludziom", czy "oddać władzę prawdziwym Polakom" -
to są tylko nic nieznaczące hasełka, które do niczego konkretnego nie
prowadzą;  już  pomijam  fakt,  że  narodowość  czy  kolor  skóry  jest
nieistotny, istotne natomiast jest to, jakie dany polityk ma poglądy i
czy  faktycznie  się  ich  będzie  trzymać,  gdy już  wejdzie  do sejmu i
dojdzie do głosowania nad konkretną ustawą).

Warto też pamiętać, że obywatele danego kraju sami wybierają do
rządu swoich przedstawicieli, więc zamiast obwiniać polityków, że źle
rządzą krajem, zdaj sobie sprawę z faktu, że to ludzie ich do rządu
wybrali  i  to może właśnie ich należy winić.  Zastanów się nad tym.
Dodam tutaj  jeszcze,  że  często  ludzi  usprawiedliwiamy,  że  zostali
zmanipulowani  itd...  ale  ile  wyborów  z  rzędu  można  być
zmanipulowanym?  Czy  dany  człowiek  w  ogóle  cokolwiek  robi,  aby
wyjść z owego "zmanipulowania"? Czy w ogóle zdaje sobie z niego
sprawę? A może rok za rokiem myśli, że jest taki światły i mądry, ale
jak przyjdzie co do czego, to nie jest nawet w stanie powiedzieć jaki
program  wyborczy  ma  partia,  którą  popiera  (na  którą  regularnie
oddaje swój głos). Większości ludziom po prostu brakuje politycznej
edukacji, aby dokonać poprawnego i mądrego wyboru. Może oglądają
za dużo telewizji i z tego faktu nie nasączają swojej głowy faktyczną
polityczną  (ekonomiczną)  wiedzą.  A  może  działają  pod  wpływem
emocji i nie zagłębiają się zbyt mocno w to, jaki program ma dana
partia i jak owy program wpłynie na zarobki i życie w Polsce (takie
podejście jest bardzo lekkomyślne i nieodpowiedzialne).

Jeżeli  nie znasz się na polityce, to lepiej przyznaj się do tego sam
przed sobą i  nie idź na wybory, takie rozwiązanie jest dużo lepsze
(chociaż wciąż obarczone twoim lenistwem w kwestii  doedukowania
się),  niż dokonanie złego (szkodliwego) wyboru. Bo twój zły  wybór
(jak  i  milionów innych osób)  nie  tylko  wpłynie  na  ciebie,  ale  i  na
przyszłe pokolenia. Dlatego, zanim faktycznie oddasz głos na jakąś
partię  czy  ugrupowanie  odrób  swoje  lekcje,  przeanalizuj  wszystko
dokładnie,  abyś później  nie pluł  sobie w twarz, że poparłeś kogoś,
kogo  czynów  się  wstydzisz  (a  myślę,  że  tak  jest  często  i  jest  to
ewidentnie  wynik  i  naszego  zmanipulowania  i  naszego  lenistwa  w
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sprawie własnej edukacji... po prostu nie odrobiłeś swoich lekcji lub
odrobiłeś je niewłaściwie, czyli na kolanie / na odwal).

Co ciekawe w Polsce jest tylu wierzących (rzekomo światłych ludzi), a
pomimo  tego  ludzie  wciąż  nie  umieją  sprawić,  aby  w  rządzie  byli
politycy,  którzy są mądrzy,  uczciwi  i  aby prawdziwie służyli  swojej
ojczyźnie  (celowo  nie  wspominam  tutaj  o  "politycznych"  dobrych
intencjach, bo same dobre intencje to zdecydowanie za mało, chodzi
mi tutaj przede wszystkim o polityków, którzy mają połączenie serca i
umysłu,  które  daje  im  wyższą  mądrość,  która  nie  jest  obarczona
naiwnością  i  głupotą;  dobry  polityk  musi  myśleć  logicznie,
przyszłościowo,  a  nie  tylko  na  najbliższe  kilka  lat...  musi  również
zdawać sobie sprawę z konsekwencji wprowadzanych ustaw, powinien
móc je mniej więcej przewidzieć).

Jest  w  Polsce  tyle  kościołów,  ale  jednak  nie  przekłada  się  to  na
dobrobyt  w  naszym  kraju.  Czyżby  kościół  nie  dawał  ludziom
prawdziwej mądrości politycznej? Niby polityka i kościół to dwie różne
kwestie,  ale  skoro  w  kościele  napełniamy  się  mądrością  Ducha
Świętego, to czemu przy urnie wyborczej wybieramy złych polityków?
W tak katolickim kraju wszyscy powinni być mądrzy, ale jednak tak
się nie dzieje, czemu? Czyżbyś nie umiał się w kościele wystarczająco
dobrze połączyć z Duchem Świętym? A może jesteś zbyt leniwy, aby
się  doedukować  w  kwestiach  politycznych  i  pomimo  to  idziesz  na
wybory? Przemyśl sobie sam, w czym leży problem.

Są też tacy ludzie, którzy mają obsesję na temat końca świata ("dni
ostatecznych").  Ciągle  straszą  "grzeszników"  Bogiem  mówiąc,  że
wrzuci ich do piekła, jak się nie nawrócą i nie pójdą za Jezusem... ale
czy  faktycznie  Bóg  jest  takim  zwyrodnialcem,  aby  brutalnie  karać
ludzi? A może ludzie sami się skazują na pośmiertną niedolę poprzez
"grzech"? Warto tutaj dodać, że grzech sprawia, że nasze wibracje się
zaniżają, a nasza dusza jest cięższa, przez co po śmierci "opada w
dół"  (jest  przyciągana  przez  ciemność).  I  pytanie  brzmi  czy  np.
ateista, który jest dobry i moralny może zasłużyć na Niebo? Czy musi
koniecznie  wierzyć  w  Boga,  aby  dostąpić  "zbawienia"?  Dlaczego
niektórzy tak mocno potępiają ateistów i to nawet tych, którzy nikomu
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nie  robią  krzywdy  i  którzy  starają  się  żyć  moralnie?  Czy  Bóg
przypadkiem nie patrzy na serce człowieka zamiast na jego system
wierzeń? I dlaczego ci, co straszą innych piekłem, są w tym aspekcie
tacy  bezwzględni?  Dlaczego  są  święcie  przekonani  o  swojej
nieomylności oraz o tym, że ktoś np. kto wierzy w reinkarnację lub nie
chodzi  do  kościoła  zostanie  potępiony?  To  obłęd.  Proponuję  takim
osobom  się  uspokoić,  bo  takie  straszenie  innych  ludzi  bardziej
odstrasza od nich, niż faktycznie czyni przemianę w sercach ludzi.

Należy  się  zatrzymać  i  zastanowić  co  możemy zrobić,  aby  uczynić
nasz  świat  lepszym miejscem do  życia...  czy  powinniśmy  straszyć
ludzi  i  wprowadzać  w  ich  głowy  więcej  chaosu,  czy  może  jednak
powinniśmy  zaprezentować  konkretne  rozwiązania,  których
zastosowanie usprawni nasze postępowanie i ulepszy nasz świat, aby
nam wszystkim żyło się lepiej. Przemyśl to, abyś nie musiał później
się tłumaczyć przed Bogiem, że chciałeś dobrze, a wyszło jak zwykle
(napisane 13.03.2018).
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Nowy system nauczania

Za kilkaset lat będziemy żyć (a raczej nasze potomstwo potomstwa) w
zupełnie  innej  cywilizacji.  Nie  martwiłbym  się  o  to,  że  wiedzy  w
tamtym czasie będzie zbyt dużo (w końcu jak wiemy z każdym dniem
jej całkiem sporo przybywa), bo dla postępu technologicznego (jaki w
tamtym czasie osiągnie ludzkość) nie będzie to żadnym problemem
(będziemy umieli ją dobrze zarchiwizować i wykorzystać). Możliwe, że
ludzie  będą  się  uczyć  za  pomocą  komputerów  wyposażonych  w
sztuczną inteligencję,  która będzie miała w sobie ogromne pokłady
wiedzy,  a nie  z  pomocą nauczycieli  "fizycznych" -  będzie  to nauka
interaktywna, trochę jak "granie" w gry na dużej tablicy (ze sztuczną
inteligencją podczas nauki będzie można normalnie rozmawiać jak z
żywym człowiekiem). Możliwe, że lekcje będą w pełni indywidualne,
czyli  nie takie, jakie są teraz, czyli  że jest po 30 osób w klasie,  a
nauczyciel nie ma czasu (w trakcie trwania lekcji), aby poświęcić go
każdej  osobie,  która  tego  faktycznie  potrzebuje  (dlatego  są
korepetycje dla tych, którzy sobie nie radzą w szkole; nie można też
winić nauczyciela, on ma swój program narzucony przez Ministerstwo
Edukacji i musi go zrealizować). Nie wykluczone jest, że w przyszłości
każdy uczeń będzie miał swój "pokój" (lub wydzielony "obszar") do
nauki (dla lepszego efektu).

Na  pewno  w  tym czasie  będą  już  komunikatory,  które  będą  nam
umożliwiać porozumiewanie się z dowolną osobą na świecie w każdym
języku  (przy  czym  my  nie  będziemy  musieli  znać  nawet  podstaw
języka, w którym będziemy chcieli się komunikować). Świat będzie po
prostu się mocno różnił  od tego,  który jest  obecnie.  Oczywiście  to
tylko teoretyzowanie,  chociaż mocno prawdopodobne. Wszystko też
zależy, o jakim dokładnie czasie mówimy, czy o czasie za 100, 200
czy 500 lat.  Im więcej  lat  minie  od czasu obecnego tym edukacja
będzie stała na wyższym poziomie (choćby za sprawą nowych odkryć
naukowych) i będzie również odbywać się w inny sposób niż ma to
miejsce  obecnie  (z  pomocą przyjdzie  nowoczesna technologia),  już
pomijam  fakt,  że  z  czasem  wejdą  do  szkoły  zupełnie  nowe
przedmioty, a niektóre zostaną wycofane.
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Po następne nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie ludzkość, czy w
kierunku  "kontroli",  czy  jednak  w  kierunku  "wolności  osobistej".
Prawdopodobnie  będzie  to  kwestia  mocno  indywidualna,  w  jednym
kraju  będzie  więcej  "kontroli"  (np.  przymus  edukacji),  a  w  innym
więcej "wolności osobistej" (np. dobrowolność edukacji). Na razie nie
będę wybiegać tak daleko w przyszłość... chociaż to, co dzieje się w
Chinach w kwestii "kontroli" jest "lekko" niepokojące, mam tutaj na
myśli projekt "Social Credit System" (o którym można sobie poczytać
w internecie).

Po  następne  na  obecną  chwilę  najlepszym możliwym (teoretycznie
realnym w sensie "wykonania", ale nie w sensie wprowadzenia w życie
z powodu "inaczej myślących" rządzących) systemem edukacji byłby
system  oparty  o  prywatne  szkolnictwo  +  wolność  osobistą,  czyli
robimy tak:
1.  Usuwamy  Ministerstwo  Edukacji  (następuje  brak  narzucania
szkołom odgórnego programu edukacji itp).
2.  Prywatyzujemy  z  licytacji  bez  żadnych  warunków  wstępnych
wszystkie  szkoły,  od  podstawowych  po  uniwersytety  (jest  to
najuczciwsza forma prywatyzacji).
3. Znosimy obowiązek szkolny.
4.  Obniżamy  podatki  o  kwotę,  jaką  się  wydawało  na  państwowe
szkolnictwo (dodam tylko,  że  bardzo  korzystnie  by to  wpłynęło  na
bezrobocie czy zarobki ludzi).

I teraz tak, co by to spowodowało?

Po pierwsze dziecko nie będzie musiało już chodzić do szkoły - jest to
bardzo istotne dla osób, które są w szkołach gnębione; niestety takie
dzieci  po  ukończeniu  szkoły  mogą  mieć  problemy  z  psychiką,  a
niekiedy zdarza się, że takie dziecko popełnia samobójstwo; co więcej
pamiętajmy o tym, że w szkole około 90% wiedzy (której próbuje się
nas nauczyć) jest nam zupełnie do niczego niepotrzebne, więc zamiast
marnować ogromne ilości czasu na naukę rzeczy całkowicie dla nas
zbędnych lepiej przeznaczyć ten czas na nauczenie się czegoś, co się
nam faktycznie w naszym życiu przyda; następnym plusem takiego
rozwiązania jest "wyeliminowanie" ludzi, którzy ewidentnie do szkoły
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chodzić  nie  chcą  i  mają  agresywną  naturę,  takie  osoby  swoim
zachowaniem przeszkadzają  w  nauce  innym uczniom...  lepiej,  aby
takie osoby zamiast przeszkadzać na lekcjach zaczęły już w młodym
wieku wykonywać jakieś proste prace, które miałyby ich w najbliższej
przyszłości przystosować do rzeczywistej pracy za pieniądze (będzie z
tego więcej pożytku dla nich oraz dla społeczeństwa), po drugie nie
będzie  żadnego  problemu  w  tym,  aby  dziecko  uczyło  się  tylko  i
wyłącznie  w  domu  (bez  późniejszego  sprawdzania,  czy  dziecko
nauczyło się "odgórnie narzuconego programu"), po trzecie właściciel
szkoły będzie decydować o tym, czego uczniowie w jego szkole będą
się uczyć, a nie minister edukacji ze swoją "ekipą".

Wynikiem  tego  będzie  bardzo  duże  zróżnicowanie  programów
szkolnych...  nie  będzie  problemu  z  tym,  aby  w  swojej  szkole
wprowadzić przedmioty takie jak: "nauka o czakrach", czy "nauka o
medytacji"  itp.  -  obecnie  jest  to  też  możliwe,  ale  nastąpiłoby  to
poprzez narzucenie takiego programu odgórnie  wszystkim szkołom,
ale nie wiem, czy "nieuki" w rządzie dałyby radę coś tak istotnego (i
skomplikowanego) dobrze przygotować - już pomijam fakt, że mamy
w szkole coś takiego jak religia, ale ten przedmiot jest jednak trochę
czymś innym niż np. nauka o czakrach - po następne zachodzi tutaj
pytanie,  czy  nowe  przedmioty  miałyby  być  wprowadzone  kosztem
innych przedmiotów? Czy może miałby być to jeden nowy przedmiot
np. odbywający się raz w tygodniu? Nie muszę chyba dodawać, że z
2/3 rodziców pewnie by się bardzo zdenerwowało (z powodu swojego
silnego katolicyzmu), że w szkole nauczają o czakrach (które chcąc
nie chcąc są faktem, ale z powodu, że nie są one wciąż potwierdzone
przez naukę niektórzy stawiają im "opór"), dlatego wolę ten system
prywatny  z  wolnością  programową,  gdzie  tylko  niektóre  szkoły
miałyby  takie  specyficzne  przedmioty  (tyczące  się  czakr  czy
medytacji) a rodzice, którzy mają odpowiednią świadomość, właśnie
tam posyłałyby swoje pociechy.

Jest  jeszcze  opcja  z  bonem  edukacyjnym,  czyli,  że  wykonujemy
punkty  1  i  2  (ewentualnie  krok  3  lub  jedynie  obniżamy  wiek
obowiązku szkolnego),  a  następnie dzielimy wydatki  państwowe na
edukację  na  wszystkie  dzieci  (upoważnione  do  nauki)  i  wręczamy
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rodzicom bon edukacyjny na kwotę, jaka nam z tego podziału wyszła.
Takim  bonem można  płacić  tylko  i  wyłącznie  za  edukację  dziecka
(nawet za korepetycje), a jak np. szkoła będzie droższa (niż kwota, na
jaką opiewa nasz bon) to dopłacamy wtedy z własnej kieszeni... ale
najlepsze w tym bonie edukacyjnym jest to, że jest tutaj również tak
mocne  zróżnicowanie  programowe.  Minusem  tego  rozwiązania  jest
brak obniżki podatków.

Zła  wieść  jest  taka,  że  aby  w  pełni  wprowadzić  to,  o  czym piszę
(pomysł  z  punktami  1,  2,  3,  4),  należy  zmienić  również  polską
konstytucję  (która  gwarantuje  bezpłatną  edukację),  a  do  tego
potrzeba 2/3 głosów w Sejmie oraz musi być osiągnięta bezwzględna
większość  głosów  w  Senacie,  ale  pomarzyć  można...  dlatego  na
dzisiejszy  czas  opcja  z  bonem  edukacyjnym  (stadium  pośrednie)
wydaje się  najbardziej  realna,  bo jest  zapewniona na swój  sposób
bezpłatność edukacji (płacimy bowiem bonem dostanym od państwa)
oraz zachowujemy różnorodność programową, która nie jest obecnie
gwarantowane  z  powodu  istnienia  Ministerstwa  Edukacji,  które
odgórnie narzuca program szkolny (napisane 15.03.2018).
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Zostaliśmy zaprogramowani

Większość osób nie zdaje sobie sprawy ze swojego zaprogramowania,
które  zostało  "stworzone"  (na  przestrzeni  naszego  życia)  przede
wszystkim przez ludzi,  z  którymi  mieliśmy do czynienia  oraz  przez
ogólnie pojmowany "system", czyli przez naszą kulturę i środowisko,
w którym żyjemy. Często odczuwamy ból, gdy ktoś coś niemiłego na
nasz  temat  powie...  takie  "negatywne"  słowa  wysłane  w  naszym
kierunku  potrafią  nas  silnie  zranić...  w  niektórych  przypadkach
możemy to odczuć niczym sztylet wbijający się w nasze serce... ale
jakby się mocniej nad tym zastanowić to kto faktycznie nas rani? Czy
jest to osoba, która wypowiada niemiłe słowa w naszym kierunku, czy
może czyni to nasze oprogramowanie (które owe słowa przetwarza /
odbiera)?

Ciekawe jest to, że dwie osoby, które będą poddane takiemu samemu
niemiłemu doświadczeniu, mogą odebrać je zupełnie inaczej... jedna
osoba  może  doznać  smutku,  lęku,  strachu...  a  druga  może  się
szczerze roześmiać...  i  czemu tak się dzieje? No właśnie z powodu
naszego indywidualnego zaprogramowania,  to ono decyduje o tym,
jak zareagujemy na dane zdarzenie, czy się będziemy go bać, czy w
ogóle się nim nie przejmiemy.

Jeżeli czujesz niepokój, lęk, samotność to wiedz, że problem jest w
tobie i winne jest twoje "wypaczone" oprogramowanie... ale nie miej
do niego pretensji... jesteś ofiarą systemu i ludzi, z którymi miałeś do
czynienia na przestrzeni lat, którzy ciebie zaprogramowali (w końcu
wiele lat temu byłeś inny, myślałeś inaczej,  reagowałeś inaczej,  co
innego  dawało  ci  "szczęście")...  po  prostu  spróbuj  zrozumieć,  że
osoba, która cię atakuje, nie jest winna twojemu cierpieniu (ona nie
jest świadoma tego, co robi,  jest "zaprogramowana" przez system,
aby innych atakować... sama najprawdopodobniej jest w głębi siebie
przestraszona  i  zagubiona,  chociaż  na  zewnątrz  stara  się  zgrywać
twardziela,  ale  tak  naprawdę  wewnętrznie  jest  przesiąknięta
strachem,  którego  może  sobie  nawet  nie  uświadamiać,  jednym
słowem  taka  osoba  mocno  śpi  i  jest  zanurzona  w  głębokiej
nieświadomości - dlatego Jezus wisząc na krzyżu powiedział do Boga
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słynne zdanie na temat swoich oprawców: "Panie wybacz im, bo nie
wiedzą co czynią")... i wiedz, że ty również nie jesteś winien temu, że
owy ból odczuwasz, winne jest twoje oprogramowanie, które należy
zmienić  (naprawić  /  oczyścić)  -  zostało  ono  w  pewnym  sensie
"zawirusowane", abyś reagował złością, stresem, smutkiem i abyś z
tego faktu tracił swoją energię.

I pewnie jesteś ciekawy jak naprawić swoje wadliwe ("wypaczone")
oprogramowanie... otóż należy je obserwować i zdać sobie sprawę z
tego, że gdy tylko dojdzie do stresującej sytuacji (np. gdy ktoś ciebie
obrazi) to może się ono wtedy bardzo mocno uaktywnić (dzieje się to
całkowicie poza twoją kontrolą, a twoja silna reakcja na początkowym
etapie  "leczenia"  jest  zupełnie  normalna)...  i  nie  miej  do  swojego
oprogramowania  pretensji,  że  silnie  negatywnie  reaguje...  ono  na
obecną chwilę takie jest i nie ma sensu się tym faktem denerwować...
po prostu skup się na tym, aby go nie  zasilać swoją energią,  gdy
produkuje "negatywne stany emocjonalne"...  i  jeszcze dodam...  nie
próbuj się niepotrzebnie "napinać" (usztywniać) wmawiając sobie, że
od teraz będziesz bez uczuć i że nikt cię nie zrani... bo wtedy możesz
zacząć w sobie  kumulować złość,  zamiast  ją  rozpuszczać,  a  to  nie
będzie  dla  ciebie  dobre...  po  prostu  bądź  jak  woda...  jak  płynący
strumyk...  pozwól  twojemu  oprogramowaniu  się  uleczyć,  niech  w
naturalny sposób rozpuści swoją negatywną reakcję... przyglądaj się
mu  z  pozycji  obserwatora  i  zrozum,  że  to,  co  odczuwasz  (lęk,
zaniepokojenie, samotność) jest twoim wadliwym oprogramowaniem,
które  należy  uleczyć  (naprawić),  ale  nie  metodą siłową,  a  poprzez
zrozumienie i samoobserwację.

Ktoś  ci  coś  niemiłego  powie,  a  twoje oprogramowanie natychmiast
reaguje... jesteś jak robot... i nie masz nad tym żadnej kontroli... im
mocniej "wspierasz" swoje reakcje (np. mocniej się denerwując), tym
silniejsze twoje "oprogramowanie" się staje. Jak chcesz wyjść z owej
niewoli,  musisz  swoje  zaprogramowanie  (reakcje)  obserwować...  i
zrozumieć,  że  to  ono  (a  nie  ktoś  inny)  zadaje  ci  ból.  Dogłębne
zrozumienie tego aspektu może zająć ci wiele lat... a może i 5 minut...
różnie bywa... to kwestia mocno indywidualna... ale w momencie, w
którym to w pełni pojmiesz, otrzymasz wolność... i będziesz niczym
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lilia  na  wodzie...  bez  zmartwień...  bez  lęku...  bez  strachu  przed
ocenieniem czy przykrym słowem... nie będzie ci doskwierać niedola,
czy  samotność...  będziesz  po  prostu  szczęśliwy...  będziesz
doświadczać kontaktu z rzeczywistością w pełnej krasie... gdyż twoje
oprogramowanie  będzie  pozbawione  "błędnego  kodu",  który
wywoływał w tobie tak dużo cierpienia (napisane 17.03.2018).
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Ludzie nie chcą się obudzić

Ludzie  tak  naprawdę  chcą  sensacji,  emocji,  adrenaliny,  po  prostu
chcą,  aby  coś  się  działo...  wielu  pragnie  dojść  do  oświecenia,  ale
faktem jest, że większość osób nie jest gotowych na osiągnięcie tego
stanu, a dowodem na to jest fakt, że gdy tylko ktoś zacznie głosić
jakieś (wątpliwej jakości) duchowe sensacje to takie osoby (niegotowe
na oświecenie) lecą do nich jak pszczoły do miodu (i nie mogą się od
nich oderwać).

Na ogół tego typu sensacje (szczególnie te powiązane z konkretnymi
datami)  są  przeważnie  w  dużej  mierze  bezwartościowe  i  poważni
adepci do oświecenia powinni już o tym wiedzieć - sprawdzanie takich
informacji nie jest niczym złym, ale nadmierne zanurzanie się w nie
może być już problemem na drodze do oświecenia, gdyż odciąga to
nas od empirycznego doświadczania rzeczywistości  i  wpycha nas w
świat nadziei i  marzeń np. o szybkim przejściu w piąty wymiar czy
błyskawicznym oświeceniu (każdy chciałby, aby ten proces przebiegał
szybko i bezproblemowo, ale w rzeczywistości tak nie jest i nie ma co
się łudzić, że jest inaczej).

Część  ludzi  (niegotowych  na  oświecenie)  po  napełnieniu  głowy
sensacyjnymi informacjami z konkretnymi datami typu "już za tydzień
nastąpi  wielki  skok  kwantowy"  przestaje  interesować  się  faktyczną
pracą nad sobą (oraz nad naprawą świata), tacy ludzie chłoną (niczym
gąbka)  te  niepewne  informacje,  które  ktoś  sobie  wymyślił  i  co
najgorsze  ci  ludzie  naiwnie  czekają,  aż  coś  się  faktycznie  stanie
(niektórzy nawet gromadzą jedzenie na zapas). Prawdziwa praca nad
sobą nie wydaje się im już konieczna (ani atrakcyjna), skoro już za
chwilę ma nastąpić jakieś "wielkie wydarzenie" typu "skok kwantowy"
czy wejście  w "wyższy  wymiar"  lub  że "jakieś"  anielskie  istoty  już
niebawem  przekształcą  negatywne  energie  na  naszej  planecie  w
pozytywne (czyli  że zrobią całą pracę za nas -  brzmi to jak dobry
żart)... ale to tylko kolejne "złudzenie"... nic się nie stanie, ocknij się i
wróć do pracy nad sobą... i nie czekaj na cud, bo to ty musisz być tym
cudem!  Jeżeli  z  czytania  tego  typu  "rewelacji"  nie  będzie  wynikać
żaden pozytywny czyn, to jest pewne, że absolutnie nic się nie zmieni!
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Sam Jezus mówił, że po owocach ich po znacie, a nie po siedzeniu na
pupie i czekaniu na "cud"!

Dopowiem  tutaj  jeszcze,  że  w  niektórych  przypadkach  faktycznie
część  osób  w  tym  czasie  będzie  więcej  medytować  wierząc,  że
naprawdę coś wielkiego ma się  wydarzyć...  ale  nie  oszukujmy się,
raczej  nic  konkretnego  się  nie  stanie,  ale  jeżeli  w  tym  czasie
medytowałeś i pracowałeś nad sobą to chwała ci za to, zmieniasz się
na  lepsze  i  to  właśnie  dzięki  empirycznemu  doświadczeniu,  a  nie
dzięki wiecznemu czekaniu na wielką zmianę - trzeba działać, a nie
ciągle wyczekiwać, szczególnie tego, że ktoś za nas posprząta cały ten
bałagan na naszej planecie! Jak my tego nie zrobimy, to nikt za nas
tego nie  zrobi!  To  jest  nasz  obowiązek,  a  nie  innych  kosmicznych
istot! To samo tyczy się naszego wnętrza, to my mamy je posprzątać,
a nie ktoś inny!

Musimy być bardzo ostrożni, aby przypadkiem na lata nie zatracić się
w jakichś fikcyjnych "przekazach", które zamiast nas rozwijać będą
powodować u nas "wieczne oczekiwanie" na lepszy czas...  może to
spowodować, że nie będziemy nic konkretnego robić, aby uczynić nasz
świat  lepszym  miejscem  do  życia...  będziemy  jedynie  obserwować
rewelacje, które będą działy się jedynie na jakiejś stronie internetowej
(wielu  ludzi  będzie  je  czytać  z  wypiekami  na  twarzy),  ale  prawdę
mówiąc,  niewiele  będzie  z  tego  wynikać  dla  świata,  gdyż  on
potrzebuje konkretnych ludzkich czynów, aby się faktycznie zmienić.

Bycie  oświeconym  (w  sensie  mentalnym)  to  po  prostu  bycie
szczęśliwym...  to  doświadczanie  rzeczywistości  takiej,  jaka  ona
faktycznie jest... to również bycie spokojnym i zrównoważonym... ale
nie nazbyt ospałym, w końcu nie chcemy przespać swojego życia...
chcemy czuć życie wszystkimi swoimi zmysłami, ale nie chcemy, aby
władały nami silne emocje, bo ta skrajność może być przeszkodą na
naszej  drodze  ku  naszej  wewnętrznej  równowadze.  Oświecenie  to
również podejmowanie konkretnego działania, które przyczynia się do
ulepszania świata.
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Osoby mentalnie oświecone są niesione przez prąd życia... one płyną
wraz z nim... i takim osobom jest tak dobrze (z powodu osiągnięcia
odpowiedniego  poziomu  zrównoważenia),  że  nie  interesują  ich
sensacje typu,  że przechodzimy w kolejny wymiar  czy że ludzkość
dostępuje zbawienia... te tematy były już wielokrotnie wałkowane na
przestrzeni ostatnich lat... i co jakiś czas powracają one ponownie i
ponownie...  a  my  nawet  nie  wiemy,  czy  tego  typu  rewelacje  są
prawdziwe...  wiele  z  nich  może  być  po  prostu  zmyślonych  w  celu
podsycenia emocji, czy osobistego zarobku (niektórzy na duchowości
całkiem sporo zarabiają)... i wiele osób, zamiast skupić się na życiu,
na doświadczaniu go,  skupia  się na czyichś słowach, na niepewnej
wiedzy, na iluzji.

A ja tobie powiem tak, zacznij wreszcie prawdziwie żyć! I nie daj się
uśpić przez niesamowite rewelacje  (np.  że ktoś wyliczył,  że już za
tydzień  zobaczymy  na  niebie  planetę  Nibiru)  czy  przez  piękne
niebiańskie  historyjki  (mam  tu  na  myśli  wątpliwej  wiarygodności
przekazy  od  "anielskich"  lub  "wniebowstąpionych"  istot,  a  czasem
nawet  i  od  samego  Jezusa  -  według  mnie  często  te  przekazy  są
jedynie  wytworami  ludzkiej  wyobraźni  -  chociaż  obstawiam,  że  nie
tyczy  się  to  wszystkich  przypadków  i  dlatego  należy  być  w  tym
aspekcie bardzo czujnym, a jeżeli nie jesteś w stanie sobie poradzić z
rozpoznaniem,  który  przekaz  jest  prawdziwy,  a  który  fałszywy  to
podchodź do nich z dystansem... weź z nich to, co wartościowe, a to,
co podejrzane omiń i ewentualnie wróć do nich wtedy, kiedy mocniej
rozkwitniesz)!

Dlatego wołam do ciebie, obudź się! I bądź oświecony... ale gdy już
osiągniesz  ten  stan  to  niech  twoje  ego  nie  szczyci  się  swoim
"oświeceniem"... jeżeli tak będzie robić, to wiedz, że do niczego nie
doszedłeś  i  tylko zmarnowałeś  dany ci  czas.  Prawdziwe oświecenie
rozpuszcza "Ego", które przemienia się w małe "ego", które jest tobą,
ale bez całego tego splendoru bycia oświeconym... wtedy ten "tytuł"
nie ma dla ciebie żadnego znaczenia... interesuje cię jedynie kontakt z
mistyczną rzeczywistością, gdyż to on daje ci  prawdziwe szczęście.
Nie jesteś również już zainteresowany internetowymi rewelacjami czy
"kosmicznymi"  niepewnymi  przekazami  znalezionymi  w  internecie
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(zaczynasz  opierać  się  na  swoim  własnym  empirycznym
doświadczeniu, a nie na cudzych niepewnych słowach)... dodatkowo
doświadczając  głębi  rzeczywistości  jesteś  w  stanie  jeszcze  lepiej
zrozumieć drugiego człowieka... a twoje zainteresowanie duchowością
(w  sensie  czytania  o  niej)  może  się  zmniejszyć,  gdyż  prawdziwej
duchowości doświadczasz już każdego dnia.

Oświecenie  (mentalne)  to  po  prostu  bycie  w  jedności  z  życiem,  z
naturą,  z  samym sobą...  już  nie  bijemy się  z  rzeczywistością,  nie
walczymy  z  nią  na  miecze...  zmieniamy  to,  co  wymaga  zmiany  a
resztę  akceptujemy...  życie  sobie  płynie  w  swoim  tempie,  a  my
płyniemy razem z nim... w harmonii... i niezależnie od tego, czy pada
deszcz, czy świeci słońce nasz stan psychiczny się nie zmienia... nie
narzekamy, gdyż cały czas doświadczamy mistycznej rzeczywistości,
której  nie  mamy  zamiaru  opuszczać,  bo  jest  ona  dla  nas  czystą
Prawdą, która wypełnia nas niczym zapach pięknych kwiatów na łące
(napisane 19.03.2018).
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Zmień siebie, a zmienisz swoje życie

Wiele osób twierdzi, że ich nieszczęściu jest winny świat zewnętrzny,
ale czy oni w ogóle sobie zdają sprawę z tego, że problem jest w nich?
Ze światem zewnętrznym jest wszystko w porządku i co więcej łatwo
to  udowodnić...  wystarczy  zabrać  wszystkich  ludzi  z  Ziemi  i  nagle
wszystkie  problemy  przestają  istnieć,  natura  idealnie  sobie  ze
wszystkim radzi... i to nawet wtedy, kiedy pada ogromny śnieg, czy
płonie  ogromny  pożar...  natura  to  wszystko  znosi,  nie  narzeka,
odradza  się  bez  jakiegokolwiek  trudu...  zero  problemów...  ale
wystarczy,  że  w  tym  równaniu  umieścimy  kilku  ludzi,  a  ci  zaraz
zaczynają  się  kłócić  i  walczyć  ze  sobą...  i  czemu  tak  się  dzieje?
Przecież nikt normalny nie walczy z osobą, która w ogóle się niczym
specjalnie  nie  przejmuje  i  jest  samowystarczalna...  możemy  takiej
osobie zazdrościć jakichś dóbr materialnych, ale trudno jest się kłócić
z kimś, kto rozumie, że twoje zdenerwowanie to twój problem, a nie
jej...  ona  na  nasze  wrzaski  nie  reaguje  agresją,  a  nawet  nie  jest
zdenerwowana... po prostu wysłuchuje ich, uśmiecha się i odpowiada
nam w spokojny sposób (bez tłumienia złości w sobie)... co ciekawe
widząc taką reakcję musimy prędzej czy później dać sobie spokój z
naszą  "agresją"  w  stosunku  do  tej  osoby,  bo  dostrzegamy
bezsensowność naszych poczynań...  jedynie tracimy własną energię
nie  zyskując  niczego w zamian...  szybko to  odczujemy...  i  miejmy
nadzieję,  że  również  coś  głębszego  zrozumiemy,  bo  jeżeli  nie  to
będziemy ciągle powtarzać schemat bycia osobą agresywną i winiącą
wszystkich  wokół  za  to,  że  nie  jesteśmy  szczęśliwi...  ale  kto  tak
naprawdę tobie zabrania być osobą szczęśliwą? Czy to przypadkiem
nie od ciebie zależy? Czy ty sam nie możesz o tym zdecydować już
teraz? Zastanów się nad tym, bo może szkoda życia na złoszczenie się
na świat i wszystkich wokół... zmień siebie, a świat zewnętrzny nagle
przestanie  być  tak  okropnym  i  "agresywnym"  miejscem  do  życia
(napisane 21.03.2018).
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Kto faktycznie nas rani?

Wiele osób twierdzi, że ranią nas inni ludzie, ale czy faktycznie jest to
prawdą? Skoro dwie różne osoby w identycznej sytuacji zachowałyby
się  inaczej,  to  oznacza,  że  nasza  reakcja  (na  daną  sytuację)  jest
wynikiem  naszego  życiowego  zaprogramowania.  Jedna  osoba  w
konkretnej sytuacji odczuje wewnętrzny ból, zdenerwowanie, złość, a
inna w takiej samej sytuacji wybuchnie śmiechem. Co z tego wynika?
A  no  to,  że  to  nie  inni  ludzie  nas  ranią!  Robi  to  nasze
zaprogramowanie!

Nie  powinniśmy mieć  pretensji  do  osoby  "X",  że  10  lat  temu nas
"krzywdziła" (nawet jeżeli robiła to celowo, aby poczuć się lepiej)... po
pierwsze ta osoba nie była świadoma swojej prawdziwej natury (nikt
kto jest świadomy tego aspektu nie jest w stanie krzywdzić innych
osób  -  dlatego  Jezus  wisząc  na  krzyżu  powiedział  do  swoich
oprawców: "Panie wybacz im, bo nie wiedzą co czynią")... po drugie
taka osoba jest ofiarą systemu (tak jak my wszyscy zresztą)... każdy
z nas został  w jakiś  sposób zaprogramowany (działo  się to  już od
naszych najmłodszych lat)... jedni zostali mocniej zaprogramowani a
inni słabiej... i faktem jest, że naszego wadliwego zaprogramowania
musimy  się  pozbyć  o  ile  faktycznie  chcemy  być  prawdziwie
szczęśliwi... chociaż jak wiemy niektórzy swoje "szczęście" odnajdują
w bólu i rozpaczy wiecznie użalając się nad sobą - wbrew pozorom
niektórzy ludzie naprawdę lubią to robić i doznają jakiejś dziwnej dozy
"szczęścia"  z  tego  faktu...  ale  oczywiście  nie  jest  to  prawdziwe
szczęście  (takie  osoby  nawet  nie  wiedzą  jak  ono  "smakuje").
Niektórzy np. znęcają się nad sobą wielokrotnie wracając do swojej
"bolesnej"  przeszłości...  ale  nie  powinniśmy  tego  robić,  należy
wypełnić  siebie  zrozumieniem,  aby  nasze  wadliwe  oprogramowanie
mogło zostać oczyszczone (naprawione).

Nie miej pretensji  do nikogo ani do siebie, ani do innych ludzi, ani
nawet  do  swojego  zaprogramowania...  wiedz  jedynie  to,  że  twoje
reakcje  na  stresujące  sytuacje  są  całkowicie  poza  twoją  kontrolą
(chodzi o wewnętrzne odczucia), więc im się mocniej przyjrzyj... i nie
karz siebie złym samopoczuciem za to, że ktoś inny się wobec ciebie
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źle zachował...  nie  zrobiłeś niczego złego,  więc  nie ma powodu do
karania  siebie  zdenerwowaniem,  stresem,  lękiem  i  tego  typu
odczuciami. Zrozum, że twoja tego typu reakcja została ci narzucona
z  zewnątrz,  ona  nie  jest  twoją  "czystą  osobowością",  zostałeś  w
pewnym sensie "zawirusowany" przez system... dlatego należy usunąć
swoje błędne reakcje, trzeba oczyścić ten aspekt do końca, aby mogło
się  z  naszego  wnętrza  wyłonić  szczęście,  które  blokujemy  naszym
zamartwianiem się (napisane 29.03.2018).
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Samobójstwo - nie rób tego!

Niezależnie od tego, jak bardzo jest ci źle, nie odbieraj sobie życia!
Popełniając  samobójstwo,  tylko  pogorszysz  swoją  sytuację,  bo
będziesz  musiał  w  następnym  wcieleniu  tutaj  wrócić  próbując
dokończyć  niedokończoną  życiową  lekcję!  Będziesz  musiał  przejść
przez  te  same  ciężkie  doświadczenia  i  odbędzie  się  to  w  bardzo
podobnych warunkach! Nie rób sobie tego... zaciśnij zęby i skup się na
możliwych rozwiązaniach!

I wiedz, że wszystko z czasem przemija, nawet najgorsze sytuacje.
Pozwól Bogu, aby zajął się twoim życiem... przekaż mu stery... ale ty
również zrób pewien wysiłek... zmień w swoim życiu to, co uważasz,
że powinno być zmienione (zrób to na miarę swoich możliwości)... a
resztę  pozostaw  w  rękach  Boga...  On  się  twoim  życiem  zajmie...
możesz być tego pewien... i nigdy nie trać nadziei... bo dzisiaj masz
ciężko... ale już za rok twoje życie może wyglądać zupełnie inaczej...
zawsze jest nadzieja na lepsze jutro... zawsze!

Pamiętaj również o tym, że to nasze reakcje na daną sytuację nas
niszczą,  a  nie  inni  ludzie!  Przyjrzyj  się  im...  poobserwuj  je  ze
spokojnym umysłem... z czystym sercem... a z czasem zobaczysz, że
twoja depresja się zmniejsza... że twoje złe samopoczucie traci swoją
moc... i że nabierasz powoli chęci do życia... do wstania z łóżka... do
zrobienia czegoś pozytywnego... ale musisz dać sobie czas, aby twoja
transformacja mogła się dokonać!

Twoje skołatane serce wymaga naprawy... twoje nadszarpnięte nerwy
również...  daj sobie czas na regenerację...  a pewnego dnia ujrzysz
świat w innych barwach... i nie będą to odcienie szarości... lecz kolory
twojej prawdziwej świetlistej natury (napisane 02.04.2018).
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Sfrustrowani "duchowi" ludzie

Niektórzy tak bardzo pragną jakiejś większej zmiany na świecie, że po
pewnym  czasie  zapominają  o  swoim  własnym  duchowym  rozwoju
(często błędnie zakładają,  że osiągnęli  już odpowiedni  poziom, aby
przekazywać innym "czystą prawdę")... takie osoby często oczekują
jakiegoś wielkiego wydarzenia, które miałoby zmienić całkowicie życie
na  Ziemi...  wielokrotnie  z  wypiekami  na  twarzy  czytają  różnego
rodzaju  niepewne  przekazy  z  internetu  (szczególnie  te  dotyczące
wejścia w "erę miłości")... i chłoną te informacje rok za rokiem... ale
po czasie dostrzegają, że zła na świecie wcale nie ubywa, jak ono było
tak  i  dalej  jest  (chociaż  z  różnego  rodzaju  przekazów  leją  się
strumienie miłości)... często również te osoby mają wrażenie, że zła
na  świecie  jest  coraz  więcej  (co  ciekawe w niektórych  przekazach
można nawet przeczytać, że obce rasy systematycznie działają, aby
neutralizować na naszej planecie negatywne energie - oczywiście nie
mówię, że tak nie jest... problemem natomiast jest to, że nie wiadomo
do końca, która tego typu informacja jest prawdziwa, a która nie... bo
każdy może sobie napisać dowolną sensację na dowolny temat, ale
czy to oznacza, że jest ona zgodna z prawdą? Tutaj należy się mocniej
zastanowić,  aby  nie  dać  się  zwieść  pierwszej  lepszej  osobie  w
internecie, która się uważa za osobę, która ma kontakt z "UFO" - nie
każdy, kto przekazuje informacje jest prawdziwym "przekaźnikiem",
niektórzy po prostu robią z tego dobry biznes)... tego typu osoby po
pewnym czasie również zauważają, że termin zapowiadanego "końca
świata",  czyli  wejście  w  "erę  miłości",  która  ma  być  poprzedzona
"Armageddonem" jest ciągle przekładany (nie świadczy to najlepiej o
osobie,  która takie  informacje przekazuje -  dodatkowo podważa to
wiarygodność tego typu przekazów, od których osobiście trzymałbym
się  z  daleka  -  nie  można  ufać  "rasie  kosmitów",  która  podaje
informacje, które się nie sprawdzają... inaczej mówiąc, ktoś robi nas
w  konia  i  najprawdopodobniej  tym  kimś  jest  osoba,  która  owe
przekazy nam dostarcza,  czyli  nie obca rasa a konkretny człowiek,
który  ma  bujną  wyobraźnię  i  chce  być  tym  "wybranym",  który
rzekomo ma kontakt z "kosmitami").
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Niektóre osoby (oczekujące na "wielką zmianę") podczas duchowych
dyskusji są bardzo namolne, brutalnie osądzają swoich rozmówców,
czasami  również  wyzywają ich od "głąbów" czy "ignorantów",  gdyż
według nich nie dostrzegają oni "znaków czasów ostatecznych" i nie
chcą pójść "jedyną słuszną drogą", którą przecież oni wskazują - a
jakżeby inaczej - automatycznie uznając siebie jako osoby nieomylne i
znające Prawdę... ale takie agresywne zachowanie jest wynikiem ich
głębokiej  frustracji,  że  świat  nie  zmienia  się  zgodnie  z  ich
oczekiwaniami, że ciągle istnieje zło (które według nich jest tworzone
przez "nieświadomych" ludzi oddalonych od ich "przekazu" - dlatego
uważają, że tego typu osoby trzeba owym przekazem "napełnić"... i to
niezależnie od tego,  czy im się to podoba, czy też nie)...  twierdzą
również, że ludzie są oziębli na "Prawdę" (inaczej mówiąc, mają inny
tok  myślenia  od  nich  -  niektóre  "duchowe"  osoby  uznają  każdego
inaczej myślącego za zło wcielone i to niezależnie od tego, co robi i
jakie ma serce - twierdzą, że jeżeli myślisz inaczej to jesteś wrogiem,
którego  trzeba  albo  zmienić  według  odpowiedniego  wzorca,  albo
unicestwić! - a gdzie tu miejsce na wolną wolę człowieka i swobodny
przepływ myśli?)... co więcej denerwuje ich fakt, że ludzie nie chcą
korzystać z ich duchowych porad w tak istotnym dla ludzkości czasie
(które koniec końców są podawane przez nich w brutalny sposób -
albo mnie słuchasz i robisz co mówię, albo zostaniesz potępiony na
wieki wieków! - takie postępowanie jest często domeną fanatycznych
katolików - a jak wiemy, aby człowieka zmienić, potrzebna jest mu
"przestrzeń", a nie straszenie go wiecznym piekłem! I wiedz, że Bóg
nie jest tym, który skazuje ludzi na wieczne potępienie! To my sami
skazujemy się na zły los po śmierci  z powodu naszego grzesznego
życia,  więc  pod  żadnym  pozorem  nie  róbmy  z  Boga  oprawcy!).
Oczywiście  nie  każda  osoba  oczekująca  "końca  świata"  będzie  się
agresywnie zachowywać... część z nich rozumie, że tak naprawdę nikt
nie zna dnia ani godziny, kiedy to się faktycznie stanie, a wszelkie
przekazy  na  ten  temat  z  konkretnymi  datami  są  na  swój  sposób
"fikcyjne".

Zamiast wylewać swój ból (frustrację) w internecie próbując na siłę
zmieniać innych ludzi usiądź i zastanów się nad samym sobą... i zadaj
sobie pytanie, czy aby na pewno wystarczająco mocno napełniłeś się
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Bogiem,  aby  głosić  duchowe nauki?  Czy  aby  na  pewno odczuwasz
realną jedność ze Stwórcą? Dlaczego na siłę próbujesz zmusić innych,
aby  ciebie  słuchali?  Czemu jesteś  taki  brutalny  (oraz  nachalny)  w
swoim postępowaniu? Mówisz, że robisz to ze współczucia do innych
ludzi  (nie  chcesz,  aby  spotkał  ich  po  śmierci  zły  los),  ale  nie
zastanowiłeś  się  nigdy  nad  tym,  że  może  używasz  złych  metod
nauczania? Czy Jezus nauczał w brutalny sposób strasząc wszystkich
(przy  każdej  możliwej  okazji)  piekłem  i  wiecznym potępieniem?  A
może Jezus obrał inną metodę działania i  dawał ludziom nadzieję i
otwierał ich serca i umysły dobrym i światłym słowem? Może to jest
właśnie  odpowiednia  metoda  działania,  której  należy  użyć,  aby
"oświecić"  (zbawić)  ludzi...  więc  ocknij  się  i  zmień  swoje  metody
działania na bardziej łagodne, gdyż brakuje ci wewnętrznej harmonii,
aby nauczać... najpierw faktycznie odnajdź w swoim wnętrzu Boga...
napełni  się Jego Miłością i  Współczuciem (ten etap może wymagać
sporej  ilości  czasu)...  otwórz  swoje  duchowe  ośrodki  w  ciele...  i
pozwól  im  rozkwitnąć...  a  wtedy  pojawi  się  w  tobie  prawdziwa
mądrość... i będziesz już wtedy wiedział jak przemówić do ludzi (aby
skutecznie do nich dotrzeć i wpłynąć na nich w pozytywny sposób)...
nagle  zaczną  oni  zwracać  uwagę na  twoje  słowa...  ponieważ  będą
wyczuwać  w  nich  Bożą  Mądrość,  której  wcześniej  ci  brakowało
(napisane 03.04.2018).
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Czy nadzieja jest nam potrzebna?

Potrzeba nadziei wynika z naszego braku wybalansowania... dlatego
należy  się  przebudzić  (dokonać  głębokiej  wewnętrznej  przemiany),
aby  nadzieja  nie  była  już  nam  do  niczego  potrzebna...  wtedy
zaczynamy  doświadczać  rzeczywistości  w  nieintelektualny  sposób...
rozumiemy skąd się bierze nasze cierpienie i usuwamy przyczynę. Czy
sądzisz,  że  Bóg  martwiłby  się  tym,  że  np.  żyje  w  kiepskich
warunkach? Myślisz, że miałby nadzieję na lepsze jutro? A może w
ogóle  nie  byłoby  w  Jego  umyśle  tego  typu  trosk?  Może  warunki
zewnętrzne  (nawet  te  najgorsze)  dla  Boga  nie  miałyby  żadnego
znaczenia, aby być wewnętrznie szczęśliwym (co nie oznacza, że nie
dążyłby do poprawy swojej sytuacji - o ile według Niego byłaby taka
potrzeba).  Trzeba  zadać  sobie  pytanie,  co  powoduje  nasze
cierpienie... i zlikwidować przyczynę... ale ta przyczyna na pewno nie
jest na zewnątrz... ona jest w nas. Dlatego tak wielu mistyków mówi,
aby zmienić siebie (swoje wnętrze), a nie to, co na zewnątrz... i gdy
to  zrobimy,  zaczniemy  w  inny  sposób  patrzeć  na  otaczającą  nas
rzeczywistość.

Gdy  się  przebudzisz  nadzieja  nie  będzie  ci  do  niczego  potrzebna,
będziesz po prostu prawdziwie szczęśliwy i nie będzie miało znaczenia,
co np. mówią o tobie inni ludzie (będziesz nieporuszony jakimikolwiek
złośliwymi komentarzami na swój temat)... i nie będziesz potrzebować
nadziei, aby to, co na zewnątrz się zmieniło... bo będziesz rozumieć
życie...  a  ono  nie  będzie  ci  już  więcej  sprawiać  bólu...  usunąłeś
przyczynę...  drzazgę,  która tkwiła  w twoim sercu i  umyśle...  teraz
jesteś już zdrowy, a rzeczywistość nie jest już dla ciebie ciężarem i
klątwą do wycierpienia... i teraz bez nadziei i bez strachu idziesz przez
życie będąc zatopiony w rzeczywistości (w Bogu), gdyż to ona jest
teraz twoją "nową nadzieją" (twoim pocieszeniem)... twoją "ochroną"
(twoim  poczuciem  bezpieczeństwa)...  i  twoją  "ekstazą"  (twoim
szczęściem).  Wcześniej  szukałeś  nadziei  na  zewnątrz,  chciałeś
zmieniać świat (prosząc go o łaskę / zmiłowanie - miałeś "nadzieję",
że będzie lepiej)...  a ostatecznie odnalazłeś ją w sobie, przy okazji
doświadczając  prawdziwej  rzeczywistości  (poprzez  "zrozumienie"
wzniosłeś się ponad mentalne cierpienie) (napisane 16.04.2018).

111



Jesteś niebem, a nie chmurą

Wielu ludzi utożsamia się ze swoimi negatywnymi uczuciami... jeżeli
są zmartwieni, to stają się jednością z owym zmartwieniem... jeżeli są
zrozpaczeni, to cali stają się jedną wielką rozpaczą... ale prawda jest
taka,  że  my  nie  jesteśmy  ani  zmartwieniem,  ani  rozpaczą...  ani
żadnym innym tego typu uczuciem -  tego typu uczucia  są  niczym
czarne chmury, które przesuwają się na niebie... ale my nie jesteśmy
chmurą,  my  jesteśmy  niebem!  Dlatego  pod  żadnym  pozorem  nie
utożsamiaj się z chmurą (z negatywnym uczuciem), bo nią nie jesteś!
Obserwuj ją z pozycji neutralnego obserwatora, ale nigdy nie stawaj
się  "nią".  Ty jesteś  niebem, wiecznie  spokojnym,  wiecznie  boskim,
wiecznie  "czystym"...  gdy  przychodzi  jakaś  chmura  wiedz,  że  ona
dzisiaj  jest,  a  "jutro" już  jej  nie  będzie...  popatrz  na nią  z  góry...
przyjrzyj  się  jej...  i  nie  staraj  się  jej  pozbyć na siłę...  niech sobie
będzie... ale (jak pisałem wcześniej) pod żadnym pozorem się z nią
nie utożsamiaj!

Tak samo, jak nie jesteś swoim ciałem fizycznym, tak samo nie jesteś
swoim negatywnym uczuciem. Gdy umierasz, twoje ciało zostaje na
Ziemi, a twoja dusza (esencja życia) idzie w inny wymiar, ale już bez
ciała fizycznego... gdyż Ty nigdy swoim ciałem fizycznym nie byłeś...
to  był  tylko  kombinezon,  który  założyłeś  na  pewien  krótki  ziemski
czas... więc zdaj sobie sprawę z tego, kim jesteś i nie utożsamiaj się z
tym, czym nie jesteś (napisane 08.05.2018).
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Kim jestem?

Jest  to  jedno  z  najważniejszych  pytań,  jakie  kiedykolwiek  zostało
postawione. Nie jedna religia próbuje na nie odpowiedzieć... ale czy
da się znaleźć na nie odpowiedź? Na początku zdajmy sobie sprawę z
tego,  kim  nie  jesteśmy.  Na  pewno  nie  jesteśmy  naszym  ciałem
fizycznym,  gdyż  jak  wiemy,  po  jego  śmierci  wciąż  istniejemy...
idziemy  w  "inny  wymiar"  i  pomimo  tego  nasza  egzystencja  wciąż
trwa...  więc na pewno nie jesteśmy naszym ciałem fizycznym...  to
tylko nasze ubranie  na to  życie,  które nasza  dusza "przyodziewa".
Również nie jesteśmy naszymi emocjami, gdyż nasze "ja" nigdy nie
jest "emocjonalne", ono jest zawsze "spokojne"... więc gdy pojawia
się w nas złość czy depresja zdajmy sobie sprawę z tego, że my tymi
doznaniami  nie  jesteśmy...  one  się  jedynie  w  nas  pojawiają...
zdystansujmy się od nich... są one niczym czarne chmury na niebie...
ale my owymi chmurami nie jesteśmy... jesteśmy czymś innym (w
tym przypadku niebem)...  również  nie  jesteśmy  swoimi  myślami...
one przychodzą i odchodzą... a nasza prawdziwa natura jest wieczna,
niezmienna... nie przychodzi ani nie odchodzi... ona trwa... więc kim
jesteś? Jesteś prawdą, której nie można wypowiedzieć słowami... jest
to niewykonalne... również nie da się tego pojąć naszym umysłem...
gdyż zrozumienie tego wymaga bycia "ponad" naszym umysłem... ale
gdy  zrozumiesz  czym  nie  jesteś,  doświadczysz  tego,  czym  (kim)
jesteś i twoje życie się odmieni, staniesz się nową osobą... umrze w
tobie  to,  co  stare  i  narodzi  się  nowa świadomość...  ujrzysz  swoją
istotę  z  nowej  perspektywy...  wreszcie  będziesz  tym,  kim  w
rzeczywistości zawsze byłeś (napisane 13.05.2018).

113



Pretensje do innych są tylko twoim ciężarem

Wiele  osób  ma  pretensje  do  ludzi,  którzy  ich  kiedyś  skrzywdzili...
często całymi latami trzymają w swoim sercu z tego powodu do nich
głęboki żal (urazę)... ale czy naprawdę ma to sens? Przecież ludzie,
którzy nas skrzywdzili (w momencie dokonywania aktu agresji wobec
nas)  byli  pogrążeni  we  śnie...  tak  naprawdę  to  nie  wiedzieli,  co
czynią...  a nawet jeżeli  wydawało się,  że robią to celowo, aby nas
zranić to wiedz, że oni po prostu głęboko spali, gdyż osoba w pełni
mentalnie przebudzona nie jest w stanie kogoś skrzywdzić / zranić...
jest  zbyt  wrażliwa,  aby  coś  takiego  uczynić...  ma  zbyt  mocno
poszerzoną świadomość... jest zbyt współczująca i empatyczna... jej
zmysły są czujne i  właściwie (precyzyjnie) odbierają naszą osobę i
rzeczywistość...  więc  absurdem  jest  posiadanie  w  swoim  sercu
pretensji do osób, które były wobec nas "agresywne"... gdyż one po
prostu były pogrążone we śnie! Możesz się oczywiście bronić przed ich
agresją,  ale  nie  miej  do  nich  pretensji,  gdyż  one  po  prostu  są
absolutnie nieświadome tego, kim faktycznie są... zatraciły się w iluzji
tego świata... i stały się z nią jednością.

Dodam jeszcze,  że  takie  "agresywne"  jednostki  nie  rozpoznają  ani
swojej  prawdziwej  natury,  ani  naszej...  kierują  swoją  agresję  do
swojego "wyobrażenia" naszej osoby... ale nie do nas...  bo my nie
jesteśmy tym, kim oni sądzą, że jesteśmy... jesteśmy czymś innym,
czymś  znacznie  większym  i  znacznie  doskonalszym  niż  im  się
wydaje... zresztą to samo tyczy się ich samych, ale z powodu swojego
głębokiego  snu  nie  są  w  stanie  tego  dostrzec.  Co  więcej,  ich
agresywna  reakcja  wynika  z  ich  silnego  negatywnego
"zaprogramowania" oraz strachu, który się w nich głęboko zakorzenił.
Ludzie  mentalnie  czyści,  pozbawieni  szkodliwego  "oprogramowania"
nie są agresywni, bo nie czują takiej potrzeby. Tacy ludzie nie starają
się  ani  wywrzeć  na  kimś  wrażenia,  ani  niczego  od  innych  nie
oczekują... więc nie pojawia się w nich potrzeba walki.

Również może nadejść dzień, w którym osoby, które były wobec nas
agresywne  zrozumieją  swój  nędzny  stan  i  będą  chciały  nas
przeprosić...  oczywiście  przyjmijmy  ich  przeprosiny,  ale  zróbmy  to
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tylko po to, aby one poczuły się lepiej... bo gdy nie mamy do nich
żadnych pretensji, to czy naprawdę oczekujemy od nich przeprosin? I
dlaczego  miałbym  wymagać  od  "śpiącego"  człowieka  zrozumienia,
które jest na obecną chwilę poza jego zasięgiem? To absurd... więc
nie wymagam od nikogo przeprosin... po prostu nie mam pretensji do
lunatyka,  który  nie  wie,  co  robi...  a  gdy zachowa się  wobec  mnie
"niewłaściwie", to nie trzymam w swoim sercu do niego żalu (urazy)...
nie  dźwigam w sobie  tego  ciężaru  z  powodu,  że  jestem w stanie
zrozumieć jego tok myślenia (jego stan świadomości).

Osoby,  które  śpią  potrafią  wyrządzić  wiele  szkód,  ale  gdy  już  się
przebudzą, nie powinny mieć do siebie o to pretensji, w końcu były
"zahipnotyzowane"  (były  nieświadome  swojej  prawdziwej  natury).
Najlepszą formą pokuty będzie głębsze przebudzenie się i otrząśnięcie
się ze "starego ja", na rzecz "nowego, świadomego ja".

Jeżeli jakaś jednostka uzyska wyższe zrozumienie (swojej istoty; praw
życia), to automatycznie nie będzie miała ochoty na agresję wobec
innych  istot  i  właśnie  do  tego  wszyscy  powinniśmy  dążyć...  do
zrozumienia... to ono da nam wszystkim wolność i zakończy wszelkie
niepotrzebne spory między nami... i już nikt nikogo nie będzie musiał
przepraszać,  bo  nikt  nie  będzie  trzymać  w  sobie  żalu  do  drugiej
osoby...  po prostu będziemy posiadali  mentalne zrozumienie,  które
pozwoli  nam  widzieć  drugiego  człowieka  w  jego  faktycznych
barwach...  będziemy  widzieć  jego  wady  i  zalety  oraz  jego
"programowanie" jakiemu został poddany... i dzięki temu nasza miłość
będzie w stanie go objąć... a jeżeli nam się trochę poszczęści nasze
słowa dotrą do niego i uwolnią go z jego mentalnej niewoli (napisane
20.05.2018).
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Szukanie Prawdy
 

Wiele osób poszukuje Prawdy nie wiedząc, że jest pewien szybki sposób
na  jej  "poznanie  /  doświadczenie".  Sekretem jest  wdrożenie  procesu
"odejmowania". Jest to coś przeciwnego do wchłaniania przez nasz mózg
"nowej  wiedzy".  Nowa wiedza może być przydatna i  może poszerzyć
nasze horyzonty, ale musimy uruchomić w nas proces "odejmowania" a
nie "dodawania", jeżeli chcemy doświadczyć Prawdy. Po dłuższym czasie
"rozpuszczania"  wadliwego  oprogramowania  (które  zostało  nam  siłą
narzucone i które zasłania nam Prawdę), Prawda będzie mogła zostać
przez nas "dostrzeżona / doświadczona". Musimy pozbyć się wszelkich
"przeszkód", które stoją między nami a Prawdą. Nasze oko nie może być
"zasłonięte", jeżeli chcemy dostrzec Prawdę... to samo tyczy się naszego
mózgu  czy  serca...  aby  te  "organy"  prawidłowo  działały  muszą  być
"czyste"  (muszą  być  pozbawione  "przeszkód",  które  zasłaniają
"poznanie")...  więc  pozbądź  się  "fałszu"  ze  swojej  istoty...  i  zrób  to
poprzez  samoobserwację  swojej  osoby,  swoich  myśli,  emocji...
wszystkiego  tego,  co  się  w  tobie  pojawia...  poczuj  swego  rodzaju
"dystans" między sobą a obserwowaną "emocją / reakcją" i przenigdy
się  z  nią  nie  utożsamiaj  (nie  twórz  z  nią  jedności),  gdyż  ty  nią  nie
jesteś... jedynie ją obserwuj... przyglądaj się "sobie" w sposób neutralny
(bez  zbędnych  emocji)...  i  niczego  (co  według  ciebie  powinno  być
zmienione) nie zmieniaj (bo tylko pogorszysz swoją sytuację)... twoja
świadomość  nakierowana  na  "wadliwą  reakcję"  samoistnie  będzie  ją
naprawiać  (neutralizować)...  i  nie  musisz  robić  nie  wiadomo  jakiego
wysiłku, aby się zmienić, po prostu bądź świadomy (tego, co się w tobie
"dzieje") i miej zrozumienie tego, że ty tą wadliwą "emocją / reakcją",
która się w tobie pojawia nie jesteś (twoje "prawdziwe ja" nie ma z nią
nic  wspólnego,  gdyż  ona została  "wkodowana"  w ciebie  przez  "świat
zewnętrzny")...  a  zmiana  nastąpi  sama...  i  rób  tak  codziennie...  w
każdej możliwej chwili... a już po krótkim czasie zaczniesz obserwować
pozytywne  zmiany  w  swoim wnętrzu...  zacznie  pojawiać  się  w  tobie
więcej szczęścia... a jeżeli będziesz kontynuować ową praktykę, możesz
w swoim czasie doświadczyć Prawdy... i będzie to dzień przełomowy w
twoim życiu... to będzie twój cichy pocieszyciel (z którym się połączysz),
który już nigdy ciebie nie opuści, a który dostarczy ci ogromnej ulgi na
wielu  płaszczyznach  twojego  życia  (szczególnie  na  płaszczyźnie
mentalnej i emocjonalnej) (napisane 25.05.2018).
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Pozbądź się swoich blokad, a uzyskasz szczęście

Wiele osób, zamiast skupić się na tym, co mają, skupiają się na tym,
czego im brak i z tego faktu popadają w depresję... nie wiedzą tego,
że  już  w  tym  momencie  posiadają  wszystko,  aby  być  prawdziwie
szczęśliwymi...  ich  wnętrze  jest  pełne  szczęścia,  ale  zamiast  to
dostrzec,  to  wciąż  je  blokują...  zamartwiają  się,  stresują,  są
zazdrośni... doświadczają przeróżnych negatywnych uczuć i to właśnie
one nie pozwalają im naprawdę cieszyć się życiem... wystarczy się ich
pozbyć (tych blokad), aby ujrzeć świat w zupełnie innych barwach...
nagle świat  nie będzie już niebezpiecznym i  ponurym miejscem, w
którym  przyszło  nam  egzystować...  stanie  się  światem  pełnym
kolorów  i  szczęścia,  gdyż  nasze  szczęście  przestanie  być  wreszcie
przez nas blokowane... więc pozbądź się swoich blokad, a uzyskasz
dostęp  do  trwałego  szczęścia  przez  resztę  swoich  ziemskich  dni
(napisane 17.06.2018).
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Odzyskaj swój utracony blask

Jeżeli  chcesz  pozbyć  się  ciemności  ze  swojego  wnętrza,  musisz
wpuścić w siebie światło (tak samo robimy, gdy chcemy pozbyć się
ciemności  ze swojego pokoju, zapalamy lampkę i  ciemność znika -
nagle  wszystko  staje  się  doskonale  widoczne,  pomimo  tego,  że
wcześniej nie widzieliśmy nawet czubka własnego nosa).

Zwizualizuj  to.  Weź  głęboki  oddech  i  się  owym  Boskim  Światłem
napełnij... niech rozleje się po twoim wnętrzu... niech wypełni każdą
komórkę twojego ciała... a w szczególności te, które są pogrążone w
ciemności... niech się rozświetlą, niech zapalą się "boskim płomieniem
życia"... niech wszelka ciemność je opuści, gdyż żadna ciemność nie
jest w stanie oprzeć się czystemu światłu...  więc napełniaj się nim
dzień za dniem, tydzień za tygodniem, a po czasie dostrzeżesz, jak w
twoim wnętrzu zachodzi zasadnicza zmiana... ciemność traci moc na
rzecz harmonii i  szczęścia. Wcześniej byłeś pogrążony w ciemności,
teraz chodzisz w blasku światła, które króluje w twoim wnętrzu... i
zapala  się  w  tobie  ogień,  a  twoje  serce  odzyskuje  swój  blask...
zaczynasz prawdziwie kochać i czuć jedność ze Stwórcą, której ci tak
mocno brakowało (napisane 22.06.2018).
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Mentalne przebudzenie

Gdy się budzisz, zdajesz sobie sprawę z tego, że nie jesteś tym, kim
myślałeś,  że  jesteś...  wcześniej  byłeś  cierpieniem,  mrokiem,
depresją... teraz jesteś szczęściem obserwującym cierpienie, mrok i
depresję  w  sobie...  te  negatywne  stany  wciąż  się  w  tobie  (po
przebudzeniu) pojawiają... ale twoje podejście do nich jest zupełnie
inne... masz inną perspektywę... wcześniej tworzyłeś z nimi jedność...
teraz trzymasz dystans...  nie  jednoczysz się z  nimi...  po prostu je
obserwujesz, jakby nie były one częścią ciebie (a jedynie znajdowały
się  w  tobie).  Ta  zmiana  perspektywy  zmienia  całkowicie  twoje
podejście  do  życia...  wcześniej  świat  wydawał  ci  się  strasznym  i
ponury  miejscem...  teraz  natomiast  dostrzegasz,  że  twoje
postrzeganie  było  rozregulowane  ("zabrudzone")...  nie  widziałeś
świata  w  jego  prawdziwych  barwach...  twoje  lęki  i  depresje  go
zabarwiały... tworzyły pewnego rodzaju "mur", który odgradzał cię od
ujrzenia  rzeczywistości  takiej,  jaka ona faktycznie  jest...  ale  to  się
zmieniło...  i  wreszcie  ujrzałeś  to,  co  było  ukryte  przed  twoim
wzrokiem od tak wielu lat, a życie przestało być dla ciebie koszmarem
do wycierpienia (napisane 28.06.2018).
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Patrz oczami swojej duszy

Całe życie utożsamiamy się z czymś, czym nie jesteśmy... z naszym
ciałem, emocjami, myślami... ale te "rzeczy" nie mają nic wspólnego z
naszym "prawdziwym Ja"...  za  to  mają  bardzo  wiele  wspólnego  z
naszym "iluzorycznym ja", czyli z czymś, co zostało stworzone w tym
życiu pod wpływem różnych naszych doświadczeń (przede wszystkim
tych  negatywnych)...  nasze  "iluzoryczne  ja"  (iluzoryczne  ego)
zasłoniło nam Prawdę pogrążając nas we śnie (dlatego dzieci wydają
się  takie  "czyste",  bo widzą to,  czego dorośli  już  nie dostrzegają i
doświadczają one życie w inny sposób, w bardziej spontaniczny, bez
strachu i lęku, jakby każdą napotkaną rzecz widziały po raz pierwszy,
wszystko wydaje się im takie świeże i godne uwagi).

W buddyzmie wiele się mówi o śmierci naszego ziemskiego ego... o
rozpuszczeniu go... i to właśnie musimy zrobić... pozbyć się (z nas)
naszej  iluzji,  aby  to,  kim  faktycznie  jesteśmy  mogło  zostać
objawione...  więc  pozbądź  się  swoich  złudzeń...  przestań  się
utożsamiać  ze  swoimi  negatywnymi  reakcjami,  jakie  od  czasu  do
czasu w tobie występują... nie jesteś nimi... wynikają one z twojego
błędnego  zaprogramowania  (pozbądź  się  go  poprzez
samoobserwację), ale pod żadnym pozorem się z nim nie utożsamiaj,
jedynie owo zaprogramowanie obserwuj (ale go "nie dotykaj" / nie
próbuj  go  zmienić)  -  niech  się  wytworzy  dystans  między  twoim
"prawdziwym ja" a iluzją, jaka została w tobie stworzona... a z czasem
owo błędne zaprogramowanie odpadnie... i Prawda sama się z ciebie
wyłoni...  i  stanie się to właściwie bez jakiegoś większego wysiłku z
twojej strony... musisz jedynie coś zrozumieć... coś zaobserwować... i
gdy to nastąpi, ty się zmienisz... i twoje postrzeganie świata i ludzi się
zmieni...  już  nie  będziesz  widział  wszystkiego  poprzez  pryzmat
swojego  zaprogramowania...  poprzez  pryzmat  swoich  negatywnych
myśli czy emocji... będziesz widział świat i ludzi w czysty i klarowny
sposób... bez uprzedzeń, bez etykietek... twój nowy sposób patrzenia
(pozbawiony iluzji i  zniekształceń) umożliwi ci widzieć rzeczywistość
taką, jaka ona faktycznie jest (napisane 04.07.2018).
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Napełnij się rzeczywistością

Wiele osób odczuwa w sobie pustkę, która sprawia im wielki mentalny
ból.  Nie  są  w  stanie  sobie  z  owym  bólem  poradzić...  czują  się
niekompletni...  jakby  brakowało  im  jakiegoś  ważnego  elementu  w
sobie,  który  by  ich  "dopełnił"  (jednocześnie  usuwając  z  nich  ową
pustkę)... niemniej jednak ci ludzie nie rozumieją, że już w tej chwili
mają  wszystko,  co  jest  im  potrzebne,  aby  odczuwać  w  sobie
prawdziwą radość... owa pustka nie ma tak naprawdę z "prawdziwym
tobą"  nic  wspólnego...  ona  się  po  prostu  w  "tobie"  znajduje  /
pojawia... ale nie jest integralną częścią ciebie (twojego "prawdziwego
Ja")... więc ujrzyj to... stwórz dystans między sobą a ową pustką...
poczuj tą przestrzeń, jaka się między "wami" tworzy... i tak trwaj...
następnie  wyjdź  na  dwór...  pójdź  w kierunku  drzew,  traw,  łąk...  i
napełnij  się  rzeczywistością...  naturą...  niech w ciebie  owa energia
wejdzie... i rób tak każdego dnia... a zobaczysz, że przestaniesz czuć
się pusty, bo rzeczywistość cię silnie napełni i nasyci... i już nie będzie
ci potrzeba wielu uciech świata zewnętrznego... zacznie ci wystarczać
tylko trochę kontaktu z rzeczywistością, aby poczuć w sobie szczęście
i życie (napisane 06.07.2018).
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Połączenie dwóch energii

Energia męska i żeńska musi zostać połączona, aby powstało "nowe
życie"  (aby  mogło  nastąpić  twoje  wyższe  przebudzenie).  Musisz
przejawiać postawę otwartą, jeżeli chcesz podążyć mistyczną drogą,
którą  tylko  nieliczni  odnajdują.  Twoje  żywioły  muszą  działać  w
harmonii... ogień z wodą... ziemia z powietrzem... kropla wody musi
wpaść do oceanu, aby twoja nowa perspektywa mogła ujrzeć światło
dzienne... więc doznaj przebudzenia... patrz świeżością dziecka na to,
co już widziałeś... może uda ci się ujrzeć coś nowego... coś, co było
ukrywane  przed  twoimi  oczami  przez  tak  długi  czas...  obserwuj
naturę...  obserwuj  żywioły...  doświadczaj  ich...  wdychaj  świeże
powietrze... poczuj je w sobie... niech twoja harmonia i zjednoczenie
się  zwiększa...  abyś  pewnego  dnia  mógł  postawić  stopę  na  nowej
drodze ku wiecznej chwale... ku Wielkiemu Słońcu, które już nigdy w
tobie  nie  zgaśnie...  a  które  rozpali  w tobie  swój  płomień na  wieki
(napisane 06.07.2018).
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Narodziny nowego ciebie

Wcześniej byłeś pogrążony we śnie... widziałeś świat poprzez pryzmat
swoich przeszłych doświadczeń... jednoczyłeś się z fikcją (iluzją)... ale
po czasie przejrzałeś na oczy... iluzja zaczęła od ciebie odpadać... i z
czasem została tylko Prawda, z którą obecnie się mocno jednoczysz...
już nie tworzysz jedności ze swoją "starą (fałszywą) osobowością"...
widzisz ją wyraźnie... ale już więcej się jej nie trzymasz... powoli ona
kruszeje  i  odpada  od  ciebie...  pęka  i  rozpada  się  niczym  stara
wysuszona  glina  przyczepiona  do  ściany...  i  wychodzisz  ze  swojej
skorupy, w której siedziałeś przez tak wiele lat... a światło oświecenia
dociera  do  twoich  oczu...  i  jest  go  coraz  to  więcej  i  więcej...  i
dostrzegasz niebo, które jest czyste i klarowne... pozbawione fałszu i
obłudy...  i  wchodzisz  w  przestrzeń,  w  której  nie  ma  już  lęku  ani
strachu...  oraz  całego  twojego  emocjonalnego  uzależnienia  i
wewnętrznego  chaosu...  i  zrywasz  swoje  kajdany  zniewolenia...
stajesz się wolnym człowiekiem... i zaczynasz stawiać kroki w swoim
własnym rytmie, który jest rytmem twojego przeznaczenia... Prawda
Cię  jednoczy  wewnętrznie  i  otwiera  na  nowe  mistyczne  przygody,
które się przed tobą wyłaniają (napisane 08.07.2018).
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Najskuteczniejsze metody prowadzące do przebudzenia

Pierwszą  z  nich  jest  mantrowanie  (powtarzanie)  słowa  "Bóg"  lub
"Jezus" (w swoim umyśle lub na głos - jak kto woli) - pomoże nam to
skupić  swój  umysł  na  "najwyższych  wibracjach"  i  dzięki  temu
zaczniemy tworzyć połączenie z Pierwotnym Źródłem.

Drugą  z  nich  jest  kontemplacja  -  tworzymy  połączenie  (jedność  /
harmonie) między naszym sercem a umysłem i skupiamy się na Bogu
(cały czas trwając w ciszy). Nie prowadzimy w tym czasie z Bogiem
żadnych  rozmów,  jedynie  trwamy  w  tym  sekretnym  połączeniu
(złączenie dłoni  jak czynimy to podczas modlitwy może nam pomóc
osiągnąć  z  Nim  głębszy  stan  zjednoczenia)  -  najłatwiej  tę  metodę
praktykować  tuż  przed  zaśnięciem,  wtedy  w  naturalny  sposób
wchodzimy  w  stan  rozluźnienia,  który  jest  wyjątkowo  pomocny  w
nawiązaniu kontaktu z Bogiem / Absolutem.

Trzecia metoda polega na napełnianiu się Boską Energią. Tą metodę
możemy  wykonywać  w  dowolnym  miejscu  (niemniej  jednak  warto
wiedzieć,  że  stosowanie  jej  będąc na łonie  natury  może okazać się
łatwiejsze, szczególnie dla osób początkujących... ale dla osób trochę
obeznanych z medytacją i wizualizacją nie powinno mieć to większego
znaczenia)...  po prostu napełnij  się  ową Świętą  Energią (zwizualizuj
to), wdychając ją przez nos lub zsyłając ją na siebie z góry... niech cię
solidnie nasyci (napełni).

Czwarta metoda polega na samoobserwacji - obserwujesz wszystko to,
co  się  w  tobie  dzieje  nieidentyfikując  się  z  tym,  po  prostu  jesteś
biernym obserwatorem, który nie ocenia, nie komentuje i nie próbuje
niczego zmienić - po prostu "patrzysz" (na to, co się w tobie dzieje) w
neutralny  sposób,  bez  jakiejkolwiek  twojej  ingerencji,  tak  jakby
przydarzało się to komuś innemu (zmiana tego, co w tobie negatywne
nastąpi  samoistnie)  -  potraktuj  siebie  jako  "niebo",  a  wszystko
pozostałe  (co  obserwujesz)  jako  "chmury",  z  którymi  nie  masz
bezpośredniego  kontaktu  (styczności).  Po  pewnym  czasie
praktykowania  owej  metody  uzmysłowisz  sobie,  że  aby  osiągnąć
prawdziwe szczęście, należało od samego początku zmienić siebie, a
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nie to, co na zewnątrz. Gdy już tego dokonasz, świat zewnętrzny wyda
ci się w porządku, pomimo że zawsze widziałeś go w zupełnie innych
barwach. Tak działa magia transformacji poprzez samoobserwację.

Piąta metoda to słuchanie wysokowibracyjnej muzyki, która wprowadza
nasz  mózg w stan głębszego zjednoczenia  z  Bogiem. Sami musimy
znaleźć muzykę, która w ten sposób będzie na nas wpływać (mam tu
na myśli muzykę czysto duchową) - osobiście polecam różnego rodzaju
duchowe mantry (w tym te wykonane przez Snatam Kaur),  muzykę
WingMakers (szczególnie komory od 1 do 9), muzykę sakralną, śpiew
w wykonaniu Tom'iego Kenyon'a czy np. indiańskie rytmiczne śpiewy
zespołu "Sacred Spirit".

Szósta  metoda  to  ćwiczenia  tai-chi  /  qi-gong  -  są  one  w  stanie
poprawić  przepływ  naszej  życiodajnej  energii  oraz  usunąć  liczne
blokady z naszych energetycznych ciał.

Stosowanie  powyższych  metod  bardzo  szybko  poprowadzi  cię  w
kierunku oświecenia i twojej wewnętrznej harmonii. Nie ma wymogu
stosowania  wszystkich  metod  jednocześnie...  wybierz  te,  które
najbardziej wewnętrznie czujesz i je praktykuj, rób to na wyczucie i
bądź elastyczny (napisane 10.07.2018).
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Twoje piękno przeminie

Nie przywiązuj się do swojego fizycznego piękna, bo ono przeminie...
a  wraz  z  nim  przeminie  twoja  młodość,  twoja  sprawność,  twoja
elastyczność... nie przywiązuj się do żadnej z tych rzeczy... natomiast
zdaj sobie sprawę z Prawdy... że nie jesteś tak naprawdę piękny... co
więcej nie jesteś również brzydki... jesteś czymś innym... czymś, co
jest  wieczne...  nieprzemijalne...  w  pewnym sensie  niezmienne...  a
przynajmniej mniej zmienne niż twoja fizyczna powłoka... która dzisiaj
jest piękna, a jutro jest stara i schyla się już do swojego grobu... więc
bądź sobą, ale nie utożsamiaj się ze swoim ciałem fizycznym, bo jeżeli
tak  postąpisz,  czeka  cię  wiele  trudu,  aby  zachować  swoje  piękno,
które i tak będzie przemijać z każdym kolejnym dniem... a ty będziesz
usilnie walczyć, aby je utrzymać w swej piękności... ale ostatecznie
przegrasz, bo wszystko, co się rodzi, musi się zestarzeć i zmarnieć
(napisane 16.07.2018).
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Nasze wadliwe oprogramowanie

Nasza negatywna reakcja na jakąś sytuację (np. zdenerwowanie) jest
wynikiem  naszego  wadliwego  oprogramowania  (które  zostało
spowodowane  wieloma  nieprzyjemnymi  doświadczeniami,  które
przydarzyły  się  nam  na  przestrzeni  naszego  życia)...  aby  się  go
pozbyć,  musisz  w  pierwszej  kolejności  zdać  sobie  sprawę,  że  gdy
doświadczasz  negatywnej  reakcji  (np.  zdenerwowania),  to  twoje
negatywne oprogramowanie jest silnie aktywne i  zamiast tworzyć z
nim jedność i zasilać go swoją energią lepiej jest się mu dokładniej
przyjrzeć... zaobserwuj, gdzie owo negatywne odczucie się znajduje...
i zdaj sobie sprawę, że owa negatywna reakcja pojawia się w tobie (a
nie  w  jakimś  miejscu  na  zewnątrz)  i  że  jej  pojawianie  się  jest
całkowicie poza twoją kontrolą... więc nie przejmuj się tym, że ona się
w tobie pojawia, to nie jest twoja wina! To zostało na tobie odciśnięte
(przez społeczeństwo) niczym pieczęć! Dlatego, zamiast się na siebie
dodatkowo złościć, że się złościsz (potępianie siebie) zatrzymaj się i
obserwuj  to,  co  się  w  tobie  dzieje...  i  dość  szybko  powinieneś
dostrzec, że już nie musisz odpowiadać innym ludziom w agresywny
sposób...  to  nie  jest  ich winą,  że ty  się  złościsz...  problem leży w
twoim wadliwym oprogramowaniu... zauważ to, a z czasem się ono
zmieni i nie będziesz już musiał zaciekle walczyć z innymi ludźmi (jak
robiłeś to wcześniej) drenując pokłady własnej energii. Od teraz twoje
serce będzie spokojne pomimo tego, że ludzie wciąż będą się wobec
ciebie zachowywać w dokładnie taki sam sposób... a wszystko dzięki
temu, że coś zrozumiałeś...  i  to właśnie dzięki  owemu zrozumieniu
osiągnąłeś  spokój  ducha,  którego  tak  mocno  pragnąłeś  (napisane
01.08.2018).
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Życie to ciągła zmiana

Życie nigdy nie stoi w miejscu... ma tendencję do zaskakiwania nas
nowymi wydarzeniami... raz są one dobre, innym razem złe, ale żadna
chwila nie trwa wiecznie... wszystko podlega tym samym procesom
przemiany...  rzeczy  się  zużywają,  a  ludzie  się  starzeją...  pewne
przedmioty lądują na śmietniku... a inne są dopiero co tworzone... raz
mamy dużo znajomych, a innym razem wszyscy nas opuszczają i idą
własną drogą... nic nie jest pewne... dzisiaj jesteś na tym świecie, a
już  jutro  jest  twój  pogrzeb...  życie  to  tajemnica  i  niewiadoma...
dlatego trzeba być elastycznym i nie stosować wczorajszej metody na
dzisiejszy problem... bądź niczym woda... zawsze gotowy do zmiany...
do dopasowania się do kształtu rzeczywistości... i nigdy nie targaj ze
sobą  starych  skostniałych  schematów  (ulokowanych  w  twojej
głowie)... bo one nie są elastyczne... są niczym twardy beton, który
nie dopasuje się do świeżości chwili... więc ciesz się życiem i umiej
być z nim w jedności... i bądź niczym taniec... niczym rzeka... niczym
motyl  przygotowujący  swoje  skrzydła  do  lotu...  i  umiej  cieszyć  się
chwilą... bo życie jest kruche i nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy
(napisane 09.08.2018).
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Wywyższanie się (rozwój ego)

Wiele osób, zamiast rozwijać w sobie duchowe cnoty, rozwijają swoje
ziemskie  ego  (czasami  do  ogromnych  rozmiarów)...  chcą  być
postrzegani jako ci miłosierni, współczujący, jako ci, którzy są wyżej
wibracyjnie od innych (chcą innym imponować swoją duchowością i
swoim "osiągniętym poziomem")...  ale tak naprawdę w ten sposób
jedynie  ukazują  swoją  marność  (niedoskonałość)  w  oczach  tych,
którzy "rozumieją" i "wiedzą".

W duchowości  chodzi  o to,  abyśmy wszyscy razem wznosili  się  na
wyższy poziom. Nie jest  istotne,  kto z  naszej  duchowej grupy jest
numerem jeden, gdyż wszyscy możemy się od siebie czegoś nauczyć.
Nikt z nas nie jest do końca idealny... i zawsze znajdzie się ktoś w
naszym duchowym towarzystwie,  kto  będzie  w pewnych  kwestiach
"lepszy" od nas... więc uważam, że powinniśmy się wspólnie wspierać
i  uczyć  od  siebie  nawzajem...  należy  przyjąć  postawę  otwartą  i
wspólnie wzrastać, a nie stroszyć piórka i chwalić się na lewo i prawo,
jakim  to  się  jest  "super  duchowym  człowiekiem".  Taka  postawa
ukazuje  jedynie  twoją  wadę  charakteru,  która  powinna  zostać
usunięta... a jeżeli tego nie zrobisz, to wiedz, że jeszcze długa droga
przed tobą, aby faktycznie odnaleźć klucz do prawdziwego oświecenia
(napisane 26.08.2018).
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Twój wewnętrzny ból

Są dni, w których odczuwamy bardzo silny wewnętrzny ból... nie jest
to ból  fizyczny,  lecz  duchowy (emocjonalny /  mentalny)...  niestety
powierzchowne  przyglądanie  się  mu  nie  rozwiązuje  naszego
problemu...  on  wciąż  tam  jest  i  wcale  nie  ma  zamiaru  odejść...
czujemy go bardzo wyraźnie... może to być ból egzystencjalny... lub
może  to  być  ból  spowodowany  naszą  bolesną  przeszłością...  ale
niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest owy ból, to jednak z całą
pewnością możemy stwierdzić,  że jest on trudny do zniesienia...  w
tym czasie nie mamy ochoty na śmianie się czy na piękne widoki...
owy  ból  zabarwia  nasz  świat  i  nasze  wnętrze  swoim  smutkiem...
jedynym sensownym rozwiązaniem owego problemu jest zrozumienie,
że owy ból jest spowodowany naszym brakiem balansu... że gdzieś w
nas  tkwi  jakiś  "strach",  dysharmonia...  coś,  co  powstrzymuje  nas
przed rozpostarciem naszych skrzydeł...  przestajemy przez owy ból
prawdziwie żyć... dlatego należy się owemu bólowi dokładnie przyjrzeć
(a  nie  tylko  rzucić  na  niego  okiem)...  i  zrozumieć,  że  owego  bólu
kiedyś  w  nas  nie  było...  że  najprawdopodobniej  jakieś  bolesne
doświadczenie z naszej przeszłości go zapoczątkowało... wtedy zostało
coś do nas dodane... i to właśnie ten "dodatek" do dnia dzisiejszego
powoduje,  że  wciąż  się  owy  ból  w  nas  pojawia...  musimy  tego
(negatywnego) "dodatku" się pozbyć, aby ponownie wrócić do życia...
aby ponownie cieszyć się promykami słońca...  dlatego przyjrzyj  się
owemu bólowi... obserwuj go, gdy się w tobie pojawia i "zalewa" cię
swoją "negatywnością"... i poświęć na to minimum godzinę dziennie
(albo i  więcej)...  a może któregoś dnia zauważysz,  jak zaczyna on
znikać...  twoja świadomość zacznie go rozjaśniać niczym pochodnia
zapalająca  kolejne  świece  w ciemnym pomieszczeniu...  i  z  czasem
twoje  wnętrze  narodzi  się  na  nowo...  ale  daj  sobie  na  ową
transformację czas... i nie pośpieszaj na siłę tego procesu, bo możesz
nigdy nie ujrzeć blasku tysiąca świec (napisane 02.09.2018).

130



Doświadcz Prawdy, a twoje życie się odmieni

Czym jest Prawda? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć
(w  odniesieniu  do  duchowości)...  jedni  powiedzą,  że  Prawdą  jest
Bóg... i z pewnością mają rację... inni natomiast stwierdzą, że Prawdą
jest  mistyczna duchowa wiedza...  i  też  coś  w tym jest...  niemniej
jednak  mi  osobiście  Prawda  (ta  ostateczna)  się  mniej  kojarzy  z
wiedzą,  a  znacznie  bardziej  z  "czymś",  co  jest  nieuchwytne  dla
naszego umysłu (według mnie "Prawda" sama w sobie wychodzi poza
słowa pisane -  można jej  doświadczyć czytając "święte księgi",  ale
trzeba  mieć  do  tego  "otwarte"  serce  i  odpowiednio  "skalibrowany"
umysł, aby mogła zostać przez nas doświadczona). 

Uważam,  że  Prawda  jest  "ponad"  słowami,  "ponad"  myślami...  w
pewnym sensie nie pochodzi z naszej rzeczywistości, ale pomimo to
jesteśmy  w stanie  jej  doświadczyć...  nie  jest  to  jakaś  "określona"
wiedza...  jest  to  coś,  co  wykracza  poza  wiedzę,  poza  ludzkie
pojmowanie  i  zrozumienie...  można  Prawdę  doświadczyć,  ale  nie
można jej opisać... można się w niej zanurzyć i w niej trwać, ale nie
będziemy w stanie powiedzieć o niej ani jednego słowa... z naszych
ust wyjdzie cisza, albo jedynie "jęk" zachwytu... i nic więcej... więc
doświadcz Prawdy, a twoje życie się odmieni... Prawda wyzwoli cię od
tkwienia  w  ciemności,  która  jest  przyczyną  twojego  cierpienia
(napisane 20.09.2018).

PS. Oczywiście istnieje również Prawda jako "wiedza" (zrozumienie) -
ona również może nas wyzwolić od cierpienia roztapiając iluzję, jaka
się  w  nas  znajduje  -  nastąpi  wtedy  wyzwolenie  (naszego  umysłu)
poprzez zrozumienie.
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Doświadczanie Prawdy nie jest końcem podróży

Gdy  doświadczysz  Prawdy  nie  będziesz  musiał  już  więcej  "szukać"
Boga, gdyż Go odnajdziesz...  wciąż nie będziesz mógł zbyt wiele o
Nim powiedzieć, ale będziesz już posiadać z Nim głębokie sekretne
połączenie...  i  będziesz  Go  coraz  to  lepiej  poznawał  (poprzez
doświadczenie) każdego dnia.

Szukałeś Go od tak wielu lat... aż wreszcie dotarłeś do celu... jesteś
już zacumowaną łodzią, która dopłynęła do bardzo odległego portu...
niemniej  jednak,  pomimo że "dotarłeś",  to  nie  ukończyłeś  swojego
"zadania"... a owym zadaniem, jakie się przed tobą teraz rozpościera,
to pogłębianie jedności z Bogiem... to kopanie głębiej i głębiej... aż do
momentu,  w którym ty i  On będziecie  "jednym ciałem"...  jesteście
ulepieni z tej samej gliny (energii), więc napełnij się jeszcze mocniej
Jego Światłem, aby jeszcze bardziej  się  do Niego upodobnić...  aby
twoje myśli były w jedności z rozumowaniem Bożym... i abyś umiał
spojrzeć  na  każdą  (szczególnie  tą  "negatywną")  sytuację  Jego
oczami... i to nie tylko z jednej perspektywy jak wielu ludzi to robi, ale
z wielu (co z pewnością jest domeną Boga)... ale zarazem pamiętaj,
aby  nie  zatracić  swojej  indywidualności  (jedynie  rozpuść  swoje
ziemskie ego)...  gdy przerobisz tą lekcję, jeszcze lepiej  zrozumiesz
naturę Boga (napisane 28.09.2018).
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Chwytaj chwilę

Nie czekaj na swoje wyobrażenia,
bo one nigdy mogą nie nadejść...

nie zatrzymuj chwili, która jest nieuchwytna...
i daj się ponieść wiatrowi, który niesie wiosenną melodię...

nie czekaj na cud, gdy masz go przed swoimi oczami...
i nie szukaj szczęścia na zewnątrz, bo masz je w sobie...
mając tą wiedzę nie musisz martwić się o przyszłość...

gdyż ona leży w rękach Boga... a Ty jesteś przez niego kołysany.

(napisane 28.09.2018)
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Scalenie z Prawdą

Me serce stopiło się z Prawdą...
tą wieczną, niezmienną, nieustannie płonącą...

to Ona formuje mnie do mojej nowej kosmicznej formy...
i pełen zapału idę do przodu... z odwagą i podniesioną głową...

chociaż czasem bywa stromo...
i przemierzam mroczne knieje,

to jednak Prawda oświetla mą drogę...
kieruje mnie przez życie niczym kompas...

i dochodzę do celu mojej podróży...
i skaczę po kamieniach niczym górska kozica...
moje ruchy są pewne i niczym nieskrępowane...

Prawda mnie ogrzewa i przytula do siebie...
i gdy jest taka potrzeba, pociesza mnie...

i nigdy nie zostaję już sam...

tworzę z Nią jedność...
i pomimo upływu tak wielu lat ta więź wciąż trwa...
Ty i ja... idziemy razem przez życie... w jedności.

(napisane 28.09.2018)
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Bóg jest wielką tajemnicą do odkrycia

Bóg jest tajemnicą i odwieczną zagadką...
jest On ukryty przed naszym wzrokiem,

a nasz fizyczny umysł nie jest w stanie Go pojąć.

Tylko On może nas trwale pocieszyć
i tylko w Nim możemy doznać prawdziwego ukojenia...

to On jest naszym celem i sekretem do odkrycia.

To On jest naszą falą życia...
i to On jest balsamem na nasz ból...

i nigdy w Niego nie wątp...
po prostu Go zrozum (na tyle na ile jesteś w stanie)...

a już nigdy nie będziesz sam.

(napisane 01.10.2018)
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Mistyczne połączenie

Czułeś się opuszczony...
ale to się zmieniło, gdy doświadczyłeś Boga...

był On skromny i cichy... ale nad wyraz majestatyczny...
był On niczym wielka tajemnica i sekret do odkrycia.

Stał On przed twoim obliczem w całkowitym milczeniu...
obserwowałeś Go nie mogąc wydusić z siebie ani jednego słowa...

i nagle Jego Moc i Prawda się na ciebie rozlała...
a ty zatopiłeś się w niej bezgranicznie.

Niemniej jednak wciąż pozostałeś indywidualnym bytem,
ale zacząłeś doświadczać Jego Miłości i Mądrości...

doświadczyłeś niewypowiedzianej Prawdy,
która wypełniła twój umysł i ciało.

Twoje serce ponownie zaczęło żyć...
i przypomniałeś sobie, po co tu przybyłeś...

i twój umysł został przemieniony...
a z nim całe twoje życie.

Już nie umiałeś funkcjonować jak wcześniej...
zacząłeś dokonywać innych życiowych wyborów...

i zacząłeś patrzeć na swoją egzystencję w inny sposób...
w bardziej światły (wypełniony zrozumieniem) i empatyczny.

Twoje zrozumienie życia się znacznie poszerzyło...
zatopiłeś się w Prawdzie...

i już nigdy nie odczuwałeś braku Boga w swoim życiu...
gdyż zostało utworzone między Wami mistyczne połączenie.

(napisane 01.10.2018)
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Kilka słów końcowych

Na  owych  wierszach  i  przemyśleniach  odnośnie  Prawdy  (Boga)
zakończę  moją  drugą  książkę  -  napisałem  (w  obu  książkach)
prawdopodobnie wszystko, co chciałem przekazać ludziom, którzy się
mocniej  budzą...  od  prostych  rad  po  te  bardziej  skomplikowane...
wszystkie moje przemyślenia tyczą się duchowego fundamentu oraz
są  nakierowane  na  faktyczne  połączenie  z  Bogiem  (doświadczanie
Prawdy)...  na  kolejne  przemyślenia  będzie  trzeba  trochę  poczekać,
gdyż sam muszę wznieść się na wyższy poziom, który umożliwi mi
wejrzenie  w  głębsze  poziomy  egzystencji...  niemniej  jednak  mam
nadzieję, że owa lektura pomogła się Wam bardziej wybalansować i
doświadczyć Prawdy, o której tutaj piszę :)

Dobry Samarytanin
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