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Kilka słów wstępu
Jest to książka dla wszystkich tych, którzy poszukują Boga, czują się
samotni, opuszczeni, skrzywdzeni przez życie... jest dla tych, którzy
poszukują czegoś głębszego niż tylko powierzchowna egzystencja. Ta
książka da wam nowe siły i doprowadzi do głębszego zjednoczenia z
naszym Stwórcą... pomoże wam stawić czoła rzeczywistości i przejść
wszelkie trudy życiowe, jakie się na waszej drodze pojawią.
Pewnie niektórzy z was zastanawiają się, dlaczego swoją książkę
nazwałem "Myśli natchnione"? Odpowiedź jest bardzo prosta...
nazwałem ją tak, ponieważ każdy artykuł czy przemyślenie w niej
zawarte powstało pod wpływem wewnętrznego natchnienia. Materiały
zawarte w tej książce pochodzą z lat 2007-2016 i zostały przeze mnie
odpowiednio dobrane (oraz ułożone chronologicznie), aby tworzyły
pewnego rodzaju całość mojego przesłania, jakie chce dać ludziom. W
tej książce nie znajdziecie żadnych skomplikowanych rzeczy... jest
tutaj jedynie sama prosta Prawda, aby każdy mógł bez problemu ją
zrozumieć, niezależnie na jakim poziomie świadomości się znajduje.
Zapraszam do lektury :)
Dobry Samarytanin
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Idę do Boga z krzyżem na plecach
Niekiedy nasz życiowy krzyż wgniata nas w ziemię, ale niestety trzeba
przejść przez pewne cierpienia, które pojawiają się w naszym
przeznaczeniu, gdyż to one prowadzą nas do Ojca, do naszego
prawdziwego Domu. Gdybyśmy zrzucili krzyż, to niebo by się
zamknęło, a szeroka ścieżka by się poszerzyła. Krzyż jest kluczem do
wąskiej ścieżki... kluczem do nieba, do bram raju. Krzyż jest ciężki i
zimny, lecz daje dużo radości, gdyż to jedyna droga do Boga... ta
droga jest ciężka, ale zarazem bardzo owocna. Wąska ścieżka to
wybór, to proces transformacji, to proces zmian wewnątrz nas.
W czystości, w wytrwałości i pokorze dźwigaj swój krzyż aż ramiona
Ojca cię obejmą... i nigdy nie oglądaj się na to, co stare... patrz przed
siebie, na to, co nowe. Cóż ci z rzeczy materialnych, gdy w sercu nie
masz Boga? Cóż ci z życia w dostatku, gdy twoje życie będzie
zawładnięte przez egoizm i pogardę dla życia ludzkiego? Cóż ci z
kariery, pieniędzy, luksusów, gdy nie będziesz miał czystości Maryi? Po
co tobie te wszystkie pragnienia, gdy żyjesz tu tylko przez chwilę? Po
co jest Biblia, Jezus, Bóg skoro interesujesz się jedynie światem
materii? Ludzie mówią o niebie, o życiu wiecznym, lecz ty martwisz się
wyłącznie o życie doczesne, a Bóg jest dla ciebie czymś odległym.
Czy naprawdę warto skąpić w sprawach Boskości? Czy naprawdę życie
tu na ziemi w pragnieniach, w najniższych instynktach, które
wgniatają cię w ziemię jest aż tak ważne? Czy jest to na tyle ważne,
aby zignorować Boga, który dał nam swojego Syna, którego zadaniem
jest poprowadzenie nas do życia wiecznego? Na co wciąż czekasz? Na
nowy samochód? Na lepszą pracę? Na świetlaną karierę? To jest aż
tak istotne dla ciebie? Musisz być kimś? Musisz mieć uznanie tego
świata? Co ci z tego uznania jak umrzesz i nic z sobą na drugą stronę
nie zabierzesz, jedynie doznasz tam rozczarowania, że zmarnowałeś
życie na własne wygody i egoistyczne pobudki.
Bóg jest jedyną prawdziwą drogą i tylko On może dać ci WIECZNE
szczęście, trwałe zadowolenie i szczery uśmiech na twojej twarzy. Bóg
zapewni ci bezpieczeństwo i pomoże ci nieść twój życiowy krzyż. To
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On daje życie i je kończy, gdyż On jest początkiem i końcem... Alfą i
Omegą... Jednością i Życiem, które rozciąga się w nieskończoność.
Jego miłość jest znacznie większa niż miłość naszego ziemskiego ojca
czy matki. Nasz umysł nigdy nie pojmie Boga w jego pełnej krasie,
gdyż jest tak wielki, że nie jesteśmy w stanie objąć Go swoim
rozumem, ale czy mimo wszystko nie warto próbować Go poznać? Czy
nie warto Go polubić? Pokochać? Zaprzyjaźnić się z Nim? Czy nie
warto podać Mu rękę, aby stał się naszym najlepszym przyjacielem,
któremu możemy zawsze zaufać, i który zawsze nam pomoże?
On jest Wiecznością i Królem Królów. Nie można Go w pełni poznać,
lecz można doświadczyć Jego nieskończonego dobra. Jego mądrość
spływa na głowy tych, którzy się Mu powierzają... dlatego warto być
Jego dzieckiem (napisane 18.03.2007).
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Spełnianie pragnień, a prawdziwa droga do Boga
Czy jakbyś mógł spełnić swoje wszystkie pragnienia pstrykając
palcem, to byś to uczynił?
- praktycznie każdy bez zawahania odpowie: OCZYWIŚCIE, ŻE TAK!
- a ja odpowiem OCZYWIŚCIE, ŻE NIE!
Czemu? Czemu mówię nie? Bo gdy spełniamy pragnienia, stajemy się
ich niewolnikami. Wpadamy w uzależnienie od pragnień, a jak wiemy,
one nigdy się nie kończą (gdyż ciągle pojawiają się nowe). Spełnianie
marzeń / pragnień to działanie przez podświadomość, która ciągle
wytwarza nowe życzenia niczym automat... i dlatego trzeba ów
automat ususzyć jak chwasta na polu, aby już nigdy żadne pragnienie
nie powstało w naszym umyśle. Na początku będzie to bardzo trudne,
bo ludzie żyją pragnieniami i nie mają ochoty się ich wyrzekać. Ludzie
chcą żyć w dobrobycie, chcą dobry samochód, super żonę i cokolwiek
sobie wymyślą. Tak, to wszystko możesz mieć za sprawą prawa
przyciągania, ale zastanów się, czy naprawdę tego chcesz? I gdzie w
tym wszystkim jest Bóg? ... więc czy droga przez podświadomość jest
prawidłowa?
A co w takim razie z nadświadomością? Tylko nadświadomość zna
naszą przyszłość, więc warto się do niej dostosować, dzięki czemu
będziemy szli w optymalny sposób do Boga, co ostatecznie sprawi, że
nasycimy się Jego nektarem i wypełnimy naszą duszę Jego Światłem.
W taki sposób zaspokoimy swoje duchowe potrzeby - nie uda nam się
tego uczynić, kierując swój wzrok na rzeczy materialne czy
przemijające życie. Tylko wieczny Bóg może obdarować nas prawdziwą
wewnętrzną radością i stałym uśmiechem na naszej twarzy. Tylko
pełne zaufanie do Niego może dać nam spełnienie, ale nie materialne,
tylko wewnętrzne.
Gdy ususzymy nasze pragnienia, a jedynym pragnieniem będzie
wolność, czyli chęć obcowania tylko z Bogiem wtedy nasze życie
zacznie się zmieniać. Umrzemy dla tego świata i narodzimy się na
nowo dla Boga... więc skierujmy wszystkie myśli ku Niemu i z żarliwą
wiarą dążmy do ostatecznego zjednoczenia z Nim. On czeka na Ciebie,
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wyciąga do Ciebie swoje ręce i czeka na twój pierwszy krok... a gdy
go zrobisz, On zrobi w twoim kierunku ich aż 10! Niestety, ale trudno
jest bogatemu zrezygnować z bogactwa w imię Boga. Trudno jest
pozbyć się naszych pragnień / pożądań, ponieważ wymaga to od nas
ogromnej siły i zaparcia. To wywoła w nas ogromny bunt i poczucie
niesprawiedliwości. Będziemy mieli poczucie, że cały świat jest
przeciwko nam i że chce nas unieszczęśliwić, bo niby czemu mamy do
cholery rezygnować z naszego wygodnego życia!?
Czemu mam pozbywać się pragnień? Ponieważ pragnienia nie
zaprowadzą cię do Boga. Gdy jakieś pragnienie zaspokoisz, za chwilę
pojawi się nowe... jednym słowem oddasz życie dla pragnień, a nie dla
Boga. Nigdy nie narodzisz się w tym życiu ponownie, więc wiecznie
będziesz się inkarnował... nie będziesz umiał tak naprawdę docenić
życia, tych drobnych chwil, które dają wewnętrzną radość (widok
spadających liści, zapach kwiatów, letni powiew wiatru)... i nie
doznasz trwałego błogostanu, którym może obdarzyć cię tylko Bóg.
Czemu do Boga wiedzie wąska ścieżka i tak trudno nią iść? Bo
aby dojść do Boga, trzeba sobie w pewien sposób zasłużyć. Pragnienie
Boga musi wypływać z głębi naszego serca... jeżeli będzie inaczej, to
jedynie oszukujemy sami siebie. Bóg wszystko widzi i to On decyduje,
na co jesteśmy gotowi, a na co nie. Możemy oszukać swoich bliskich...
ale z Bogiem nam się to nie uda.
Droga do Boga to droga wyrzeczeń w imię miłości! To śmierć dla
wszystkiego, aby odrodzić się w Bogu, aby Bóg zamieszkał na stałe w
naszym sercu w Wielkiej Chwale i Miłości.
Zaprzyj się siebie i idź do przodu! Świat zacznie walić się na naszą
głowę, próbując odciągnąć nas od drogi kierującej ku Bogu. Ta droga
będzie bardzo nieprzyjemna ależ jaka owocna! Czy nie warto
poświęcić życia w imię Boskości? Czy naprawdę jesteśmy takimi
skąpcami? Odłóżmy więc nasz plecak materializmu i pragnień i
skierujmy się do Światła, bo tylko ono da nam trwałe szczęście
(napisane 18.03.2007).
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Oczy zamknięte na Prawdę
Człowiek XXI wieku nie wierzy już w nic... ani w demony, ani w
reinkarnację, ani nawet w możliwość życia bez potrzeby przyjmowania
fizycznego pokarmu. Czemu tak się dzieje? Ponieważ odszedł od Boga.
Tak samo, jak nasi politycy kłamią na każdym kroku i nie brzydzą się
siebie z tego powodu, tak samo ludzie z powodu swoich zimnych serc
stali się oziębli na prawdę.
Prawda jest w naszych sercach, ale gdy ludzie tam nie zaglądają, nie
mogą jej odnaleźć. Zresztą mieszka tam coś więcej niż tylko prawda.
Znajduje się tam również Tron Boży. Serce człowieka powinno być
gorące niczym słońce, a umysł spokojny niczym ocean w bezwietrzny
dzień, a co mamy obecnie? Ludzie są jak automaty, które idą z punktu
A do punktu B. Ciągle zamyśleni i pogrążeni w wiecznej hipnozie.
Wielu ludzi mówi, że życie jest ciężkie i że muszą harować jak woły,
aby utrzymać swoją rodzinę i dzieci. Zapominają o Bogu i skupiają się
na rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, ale czy Bóg nie jest
rozwiązaniem naszych problemów? Pamiętajcie, że nie jesteście tutaj
po to, aby się martwić o dobra materialne i spłatę rachunków. O to
wszystko dba Bóg! Czy Jezus nie mówił że:
"Nie martwcie się o swoje życie - o to, co będziecie jeść i pić;
ani o swoje ciało - o to, w co będziecie się ubierać. Czyż życie
nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży?
Przyjrzyjcie się ptakom: nie sieją ani nie zbierają plonów i nie
gromadzą ich w spichlerzach, a wasz Ojciec Niebieski je karmi.
Czyż wy nie jesteście od nich ważniejsi? Czy ktoś z was
zamartwiając się może przedłużyć swoje życie choćby o
chwilę? Dlaczego martwicie się o odzież? Popatrzcie na polne
kwiaty, jak rosną - nie pracują ani nie przędą. A mówię wam,
że nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany
jak jeden z nich. Jeśli więc polną trawę, która dzisiaj jest, a
jutro zostanie spalona, Bóg tak ubiera, to czy nie tym bardziej
was, ludzie słabej wiary. Nie martwcie się więc i nie mówcie:
"Co będziemy jedli?", albo: "Co będziemy pili?", albo: "W co
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się ubierzemy?", o to wszystko zabiegają poganie. Przecież
wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a
wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się o jutro,
bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma
dosyć swoich kłopotów." (Mt 6, 24-34)
A skoro to powiedział i wiesz to, to czym się wciąż martwisz? Jezus
jest Drogą, Prawdą i Życiem więc skąd twoje zmarszczki na czole? Czy
te zmartwienia są w ogóle potrzebne? Bóg wie lepiej od ciebie czego
potrzebujesz i o to prosić powinieneś! O to, aby była w tobie mądrość,
która będzie umiała przemówić do Boga. Rozmowa nie powinna
wychodzić z umysłu tylko z głębi naszego serca, gdyż to jest język
samego Stwórcy.
Przejdźmy teraz do kolejnych ważnych słów Jezusa:
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię." (Mt 11, 28)
Z tych słów wynika jasno, że jeżeli chcemy być pocieszeni i
pokrzepieni, to musimy swój wzrok skierować w kierunku Jezusa, ale
ile osób to robi? I nawet jak ktoś już poprosi o pomoc to czy zrobi to z
głębi serca? Może zrobi to wtedy, gdy już będzie leżeć pod ciężarem
swoich problemów i z braku innych możliwości zawoła do Boga.
Cierpienie tutaj jest korzystnym aspektem, bo gdy już nas
przygniecie,
zaczynamy
kierować
swój
umysł
w
kierunku
Najwyższego. Tylko czy musi być tak, że wołamy do Naszego Ojca
wtedy, gdy jesteśmy zmiażdżeni ciężarem krzyża? Czy nie lepiej
byłoby utrzymywać trwałą więź z naszym Niebieskim Ojcem? Czy to
jest aż taki wysiłek, aby poświęcić Mu kilka chwil dziennie na szczerą
rozmowę? Czy to dla nas jest tak trudne? A może chcemy żyć po
swojemu i wcale nie chcemy iść do Boga, tylko chcemy, aby Bóg
zabrał nam część cierpienia, które wynika z decyzji, jakie podjęliśmy,
które nie były w zgodzie z Jego wolą?
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Czemu człowiek ciągle próbuje sam ze wszystkim sobie poradzić? Czy
Bóg nie jest tutaj po to, aby nam pomóc? Przecież jak nie Bóg to kto?
Oddając się grzechowi i wykonując swoją ziemską wolę, będziemy
musieli zmagać się z wieloma trudnościami, które sami na siebie
ściągamy. Takie życie jest nielogiczne i skazuje nas na wieczne
cierpienie i krąg reinkarnacyjny. Niektórzy uważają, że przyszli tutaj
na wakacje i posługują się prawem przyciągania, aby dobrze się bawić
i miło spędzić czas, ale czy ich serce jest pełne miłości? I czy w ogóle
jesteśmy tutaj po to, aby się bawić? A może Bóg wysłał nas
wszystkich do pracy, a nagroda za dobrze wypełnione obowiązki czeka
nas dopiero po drugiej stronie, he? Powinniśmy dobrze przemyśleć tą
kwestię. Czy jesteśmy tutaj, aby odpoczywać czy aby pracować?
Każdy z nas jest powołany do świętości, ale czemu jest tak mało
świętych? Czemu ludzie nie chcą być święci i czyści wewnętrznie?
Już przed naszym zejściem na Ziemię nasze przeznaczenie było
zapisane w gwiazdach... niestety, ale nasza wola je wypacza. Jak już
tu jesteśmy, kierujemy się swoimi ścieżkami, a nie Boskimi. Szatan
będzie podsuwać nam wiele różnych atrakcyjnych sytuacji i propozycji
tylko po to, abyśmy nie myśleli o Bogu i własnej czystości. Czy w
naszym życiu Bóg jest najważniejszy? Czy w ogóle ktoś rozumie, co to
znaczy, aby pracować dla Niego, aby On był wywyższony? Czy
waszym zdaniem służba Jezusowi jest warta poświęcenia swojego
całego dotychczasowego stylu życia? Czy umiecie odstawić swoje
brudne życie i zacząć je na nowo, tylko tym razem bez dilowania z
diabłem? Kto jest waszym duchowym Ojcem? Bóg czy szatan?
Odpowiedzcie sobie... na czym najwięcej skupiacie swoje myśli? Jeżeli
na tym, aby mieć ciągle więcej pieniędzy i życiowych atrakcji to
waszym ojcem jest szatan, a jeżeli na Bogu i Bożej sprawiedliwości to
waszym ojcem jest sam Bóg. Nie możecie służyć dwóm panom
jednocześnie! Musicie wybrać!
Nie zaczynaj swojego życia od zapewniania sobie dóbr materialnych i
własnego przetrwania! Zapewnij sobie w pierwszej kolejności kontakt
z Bogiem, gdyż jest to więcej warte, niż wszystkie dobra tego świata!
Przestań się zamartwiać bzdurami jak zapłacenie rachunków czy
spłata kredytów! Bóg jest większy niż to! On jest rozwiązaniem
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wszelkich Twoich problemów! Tylko na miłość boską przestań
grzeszyć! A nawet jak dopuszczasz, aby w Twoim sercu pojawił się
brud, to proś Boga z głębi serca o zmiłowanie i o wybaczenie! Bóg
wybaczy, ale bądź szczery w swojej modlitwie! Może ona składać się z
kilku wyrazów! Nie muszą to być od razu długie różańce itp... po
prostu pozwól, aby Twoje serce przemówiło! Otwórz się na Boga... On
jest trwale otworzony na Ciebie... On puka do Twoich drzwi... to po
prostu Ty nie chcesz Mu otworzyć! Wpuść Boga do swojego serca, a
wszystko się zmieni! Może nie za 5 minut, ale w swoim czasie! Wiedz,
że Bóg wie lepiej od ciebie jak posprzątać twoje życie!
Wiele osób ma problem z całkowitym oddaniem się Bogu, gdyż
podoba się im taplanie w brudzie tego świata. Uważają, że grzech jest
atrakcyjny i podnieca ich on. Nie myślą o Bogu do czasu, aż są w
bardzo ciężkiej sytuacji i problemy otaczają taką osobę z każdej
strony. Wtedy może jedynie wyjść z serca wołanie do Boga, ale często
jest tak, że gdy Bóg oddali problemy od takiego człowieka, to on
bardzo szybko wraca do swojego grzesznego życia, a przecież nie po
to tu jesteśmy!
Nie wiemy, co się wydarzy za 5 minut, a sami planujemy sobie życie
na kolejne 20 lat, a później tylko rozczarowanie nas spotyka i
pretensje do Boga czemu nasze życie nie wygląda tak, jak sobie
wymarzyliśmy. Bóg nikogo nie zmusza, aby mu służył. Jak ktoś jest
chętny, to Bóg przyjmuje taką osobę z otwartymi ramionami, ale jak
ktoś chce dilować z diabłem to proszę bardzo. Bóg ci tego nie
zabrania! Wolna wola! Tylko przeważnie później jest płacz i zgrzytanie
zębów, że życie wygląda daleko inaczej od naszych oczekiwań! Jak to
się mówi: "A miało być tak pięknie!" i później osoby stają się
zgorzkniałe i mają poczucie zmarnowanego życia. Tak jakby ktoś
zmusił człowieka, aby je marnował!
Jakbyś służył Bogu i wykonywał Jego wolę, to twoje życie byłoby
nasiąknięte wewnętrznym bogactwem! Czułbyś się spełniony i pełen
mocy Bożej, ale nie, ty musiałeś służyć sobie i temu światu... ok...
droga wolna, ale nie miej później pretensji do Boga, że On
spowodował, że jest, jak jest, bo On z tym nie ma nic wspólnego.
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Twoja wola Twoja sprawa! Chcesz zabiegać o dobra materialne, to
zabiegaj, ale dobrze wiesz, że to marność tego świata i trwałego
spełnienia w nich nie zaznasz... ale możesz próbować... "Z prochu
powstałeś i w proch się obrócisz".
Bóg puka do twoich drzwi... czy Mu otworzysz? Czy wolisz dalej się
męczyć z życiem? Ale nawet jak powiesz "otwieram" to czy naprawdę
jesteś gotowy na głębszą relację z Bogiem? Czy tylko tak sobie
mówisz, aby powiedzieć? A może naprawdę chcesz jakiejś realnej
zmiany? Jeżeli tak, to pamiętaj, że grzech musisz wyeliminować ze
swojego życia... no chyba, że znowu chcesz się nim odgradzać od
Boga. Również trzeba się nauczyć nieść swój krzyż z godnością...
może będzie ciężko... kto wie... ale na pewno będzie warto... Bóg
wzywa... Czy Mu odpowiesz? I co Mu odpowiesz?
Bóg: Pójdź za mną...
Ty:...
(napisane 20.09.2011)
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Już czas, aby ponownie stać się sobą
Od dawien dawna człowiek jako istota ludzka próbuje wznieść się na
wyższy poziom ewolucji. Poprzez liczne wojny i okresy pokoju zawsze
w nas było uczucie chęci dosięgnięcia czegoś większego, czegoś,
czego nie da się kupić, ani zdobyć poprzez rywalizację... tym czymś
jest doświadczenie Boga.
Szukamy od wieków wewnętrznego spokoju, który wypełniłby nas i
ukoił nasze zmysły tak poszarpane przez "dzisiejszą" cywilizację.
Ciągle zabiegani, niemający czasu na nic oprócz swojego
egoistycznego "zmysłu" zapominamy skąd pochodzimy i czemu tu
jesteśmy. Naszym celem w życiu jest coś więcej niż tylko jeść, żyć i
być. Naszym celem w życiu jest aktywnie działać na rzecz całej
ludzkości... na rzecz wszystkich żyjących istot, aby nieść im pomoc i
pochodnię prawdy.
Im bardziej rozwijamy technologię, tym bardziej zapominamy o
naszym wnętrzu - musimy nauczyć się zharmonizować oba te aspekty,
aby technologia nie przeganiała naszego duchowego poziomu. Jeżeli
tak się dzieje, to technologia zamiast nam służyć powoduje nasze
zniewolenie. Zamiast się dzięki niej wyzwolić to popadamy w coraz to
większe niewolnictwo pracując jeszcze dłużej i jeszcze więcej. Musimy
osiągnąć balans między technologią a duchowością. Jeżeli tego nie
zrobimy, zawsze będziemy gonić za czymś, co powoduje nasze
duchowe zahamowanie, a nie wzrost. Nie musimy wcale być
technologicznie rozwinięci, aby być szczęśliwi. Nie potrzebujemy wcale
tych wszystkich nowinek technologicznych, które rzekomo mają nam
ułatwić życie. Bycie szczęśliwym nie jest zależne od posiadania
"nowości" tylko od bycia w jedności z samym sobą i Bogiem
mieszkającym wewnątrz nas.
Jesteśmy podzieleni na kraje, mamy wyznaczone granice i są również
bariery językowe. Wciąż nie mówimy jednym "głosem" jako całość...
wciąż większość ludzi goni za wygodnym materialnym życiem, sławą
oraz sukcesem. Zdarzają się również jednostki, które chcą być
zarówno duchowe, a jednocześnie nie rezygnować z pogoni za
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materialnym dobrobytem. Niestety, ale takie jednostki nigdy nie
osiągają wyżyn rozwoju duchowego. Blokują się gdzieś po drodze
zapominając, że mamy służyć, a nie być obsługiwanym. Naszym
drugim imieniem powinno być poświęcenie, a nie "wygodne,
szczęśliwe życie".
Jesteś tu, aby zrobić zmianę, aby zasiać ziarno, które w przyszłości
wzrośnie i wyda sowity plon. Ten plon to podwaliny przyszłej
zharmonizowanej ludzkości. Zadaj sobie pytanie... czy jesteś siewcą
lepszego jutra? Czy jesteś tą zmianą, na którą ludzkość od tak dawna
czeka? Czy jesteś w stanie dokonać rzeczy, które mają znaczenie dla
naszej cywilizacji? Bądź ziarnem pod nową ludzkość! Możesz to zrobić!
Wszystko zależy od tego, czy chcesz zasiać ziarno, czy może wolisz
zająć się "sobą" w sensie egoistycznym i żyć "po swojemu". Lecz gdy
to wybierzesz, przypomnij sobie słowa Jezusa, który mówił, iż nie wola
Jego ma się stać, lecz wola Jego Ojca. Którą drogą chcesz pójść?
Swojego wygodnictwa i "iluzorycznego" wzrostu duchowego czy może
wybierzesz drogę, którą podążali święci i będziesz tym, który dokona
zmiany w sposobie myślenia oraz funkcjonowania całej ludzkości.
Jeżeli
chcemy
osiągnąć
wewnętrzny
balans,
powinniśmy
zharmonizować nasze życie. Odciąć od niego to, co nam przeszkadza i
udać się do naszego wnętrza. Poczuć swoje ciało, swoje zmysły,
oddech i wszelkie bodźce zewnętrzne, jakie docierają do nas. Poczuć
się na nowo duchową jednostką, jaką przecież jesteśmy. Nie
zapominajmy o naszym duchowym dziedzictwie. Bądźmy tymi,
którymi w głębi siebie jesteśmy.
Otwórz się na energię miłości, która chce wypełnić Twoje ciało. Poczuj,
jak wlewa się w Ciebie i zmienia Cię do nowej formy, do nowej
jednostki, którą się stajesz. Bądź tym, kim zawsze miałeś być. Bądź
sobą w swojej najczystszej formie. Stań się marzeniem, jakim
powinieneś być według odwiecznie zapisanych ksiąg (napisane
10.06.2012).
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Bądź siewcą dobra
Życie człowieka powinno być owocne, powinno wydawać plon, kto
sieje, również zbiera. Czyń dobrze, ale nie dla uznania, mów mądrze,
ale nie po to, aby próbować górować nad innymi tylko po to, aby ich
czegoś nauczyć, aby im pomóc wzrosnąć.
Nie szukaj pochwał za swoją pracę, działaj skromnie... uznanie
ziemskie nie jest wiele warte, raczej kieruj oczy ku górze, tam jest
twój Ojciec, który wie, jaką wartość ma to, co czynisz. Działaj z
potrzeby serca, to ono wskaże Ci, co masz robić... wsłuchaj się w nie,
a ukaże ci się droga, droga ze złota, gdyż to droga czystej Prawdy i
Miłości.
Nikt nikomu nie każe zbawiać od razu całego świata, skup się na
małych rzeczach, na prostych sprawach. Zacznij powoli... ale bądź
systematyczny... przestań popełniać małe "grzeszki", a chwasty na
twoim duchowym polu zaczną znikać... Bądź siewcą dobra, rozpoznaj
swoje Boskie powołanie, odszukaj w swoim wnętrzu swoje Boskie
cele, wypełnij swoje przeznaczenie, urzeczywistnij to, kim w
rzeczywistości jesteś.
Czasem w Twojej okolicy może być ktoś, kto cierpi, kto potrzebuje
wsparcia, komu jesteś w stanie pomóc. Pamiętaj, twoje wsparcie dla
takiej osoby może okazać się bezcenne, możesz okazać się dla niej
jedyną podporą w trudnych chwilach, jakie przeżywa. Niemniej jednak
pamiętaj, życie to nie bajka, raz jest dobrze, a raz źle. Zjednocz się
sercem i umysłem z Bogiem, działaj z potrzeby serca, a każda ciemna
droga w Twoim życiu zostanie rozjaśniona Boskim płomieniem
wdzięczności.
Może znajdujesz się teraz w ciężkiej sytuacji, może walczysz o każdy
oddech normalności w oszalałym świecie, jaki cię otacza. Znajdź 5
minut wolnego czasu i powiedz do Boga, że nie masz już siły... że
chciałbyś odpocząć... a Bóg ukoi twoje cierpienie... tylko powiedz to
szczerze... a zobaczysz, że następnego dnia poczujesz się silniejszy,
dostałeś nowe siły... dalej jest ciężko, ale jesteś w stanie temu
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sprostać... To są takie małe cuda, których nie zauważamy... mówimy
przypadek... ale czy to jest faktycznie przypadek? A może to sam Bóg
dodatkowo zasilił cię swoją energią?
Bądź ufny jak małe dziecko, Bóg nigdy nie zostawia swoich owieczek,
On dodaje im sił, a gdy zabłądzą, wyrusza je odnaleźć.
Bóg jest ukojeniem twojego smutku, jest rozwiązaniem twoich
problemów, jest spokojem, którego tak długo poszukiwałeś...
(napisane 19.12.2013)
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Trwaj w Bogu
Wiele osób zastanawia się, jaka byłaby najlepsza możliwa medytacja.
Czy byłyby to różne techniki oddechowe, czy może wielogodzinne
medytacje w samotności. Po mojej około 9-letniej podróży w głąb
siebie mogę powiedzieć, że najlepszą formą medytacji jest skupienie
się na Bogu i doświadczanie Go w sposób empiryczny. Każde skupienie
się na Bogu podnosi nasze wibracje, napełnia nas boskim spokojem
oraz doświadczamy Jego boskiej opieki.
Bóg jest dla nas jak matka, ta najbardziej opiekuńcza, ta najbardziej
troskliwa. Zatopienie się w Bogu jest jak wtulenie się w jej łono, które
nas chroni przed wszystkim, co niebezpieczne.
Złącz się sercem i umysłem z Bogiem, wejdź w ciszę, doświadczaj, w
ten sposób poznasz Pana... nie poprzez dyskusje, nie poprzez spory,
ale poprzez doświadczenie. To ono rozwinie Twoje płatki lotosu, to ono
uczyni Cię mędrcem i prawym człowiekiem.
Dobrą metodą jest również oddychanie Bogiem. Gdy bierzesz wdech
mówisz, iż wdychasz Boga, napełniasz się Nim niczym ktoś, kto
pragnie wody będąc na pustyni. Nie każmy Bogu stać obok nas,
zaprośmy Go do swojego wnętrza, niech wypełni nasze ciało, umysł,
serce i duszę. Niech się w nas rozleje niczym święta woda kapiąca na
święte posadzki.
Umysł, serce, dusza i ciało to aspekty, które muszą być zjednoczone,
muszą działać w harmonii... tworzyć jedność... tak jak jeleń tworzy ją
z naturą. Być z Bogiem to jakby być kroplą zjednoczoną z oceanem,
ale jednocześnie zachowując swoją indywidualność... Dobry Bóg
pozwala Ci doświadczać siebie, ukaja twoje smutki, przenika twoje
kości i ducha. Jego subtelna manifestacja uspokaja twój umysł i
rozszalałe zmysły. Bóg jest wiecznym aspektem nieskończonego
trwania... życia... pustki i pełni... wypełnia wszystkie aspekty
wielowymiarowej rzeczywistości duchowej i fizycznej. Znajdziesz w
Nim ukojenie, tak jak tysiące czy miliony ludzkich istnień już to
zrobiły.
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Otwórz bramy do wyższych wymiarów, nie musisz robić tysiąca
medytacyjnych ćwiczeń, nie musisz chodzić na niezliczone kursy...
trwaj w Bogu, a z czasem ujrzysz, że się zmieniasz... będziesz
przemieniany Jego Miłością, Jego Spokojem... każdy atom w Twoim
ciele zostanie poruszony i zmieniony... nic nie pozostanie w tobie
takie, jakie było. Zostaniesz przemieniony do nowego życia, do nowej
misji, do bycia sobą w tym "zwariowanym" świecie. W Bogu
odnajdziesz spokój i ukojenie… (napisane 07.01.2014)
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Toksyczne relacje - Czy warto zmieniać innych?
Każdy z nas ma swój indywidualny charakter, niektórzy są skorzy do
zmian, inni nie, ale przeważnie, gdy próbujemy kogoś zmienić z
powodu, iż nie podoba nam się kogoś zachowanie czy osobowość
dopadnie nas prędzej czy później irytacja, zniechęcenie oraz
wytracimy naszą życiową energię.
Dobrze się zastanów czy chcesz próbować kogoś zmienić, czy ma to w
ogóle sens - czasem będzie z tego więcej szkody niż pożytku. Warto
powiedzieć swoje zdanie, warto zasugerować pewne wyjścia z trudnej
sytuacji, ale czy człowiek z nich skorzysta, czy też nie to jego
indywidualna sprawa, nie możemy na siłę, na chama zmuszać innych
do postępowania według naszych wzorców, według tego, jak my
sądzimy, że inni powinni postąpić.
Już nie jedna osoba się rozczarowała, próbując zmienić czy to swojego
partnera, czy to swojego kolegę, czy koleżankę. Wiele osób sobie
zadaje pytanie, ale jak on może tego nie widzieć? Dlaczego on tak
postępuje? Dlaczego nie wierzy w Boga? Dlaczego nie chodzi do
kościoła? Dlaczego tkwi w toksycznej relacji z tą osobą? Dlaczego to...
dlaczego tamto... a może zróbmy takiej osobie przestrzeń do życia i
przestańmy ją męczyć - każdy ma prawo postępować według
własnych zasad i tego, jak on sam pewne sprawy widzi.
Są momenty w życiu, kiedy musimy mocniej zainterweniować w
czyjeś życie, ale są też momenty, kiedy robić tego nie powinniśmy musimy mieć wyczucie, kiedy i jak mocno można w czyjeś życie wejść
i czy aby na pewno jest to dobry pomysł.
Czasem ludzie się ze sobą zbyt mocno męczą i na siłę próbują siebie
nawzajem zmienić, a ja się pytam, po co się tak męczyć, może lepiej
się rozstać? Albo chociaż dać sobie trochę więcej przestrzeni do życia.
Jeżeli przyjaźń czy związek jest zbyt toksyczny to czemu w tym tkwić
skoro z pewnością lata prób zmiany sytuacji jedynie nas wykończyły
pozbawiając nas chęci do życia? Nie męcz się tak, zrób sobie przerwę
od ludzi toksycznych, oddal ich od siebie, chociaż na pewien krótki
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czas - jeżeli jest to całkowicie niemożliwe to trudno, ale w niektórych
przypadkach jest to wykonalne i dosyć szybko odczujemy ulgę,
chociaż raczej dopiero po pewnym czasie odczujemy z tego faktu
pewnego rodzaju regenerację. Nie od razu człowiek po wieloletniej
toksycznej znajomości czy związku dochodzi do siebie - potrzebny jest
czas, aby doprowadzić umysł, swoje własne nerwy oraz procesy
myślowe do porządku.
Będą sytuację, kiedy będziemy musieli pewne rzeczy niektórym
osobom powiedzieć, wyjaśnić czemu już nie mamy ochoty na ich
towarzystwo - niekoniecznie musimy spotkać się ze zrozumieniem
drugiej strony, możemy doznać ataku lub wyśmiania, ale nie
powinniśmy się tym przejmować, gdyż czasem rozstania bywają
bolesne. Będą i przypadki, kiedy szczera rozmowa rozwiąże wiele
toksycznych kwestii między ludźmi, będzie to swoisty detoks
znajomości - w zależności od tego, jak będzie silny w takim stopniu
będzie można kontynuować ową znajomość.
Nigdy nie należy nikogo do końca przekreślać, warto dawać ludziom
drugie, trzecie i nawet i czwarte szanse, ale gdy widzisz, że pewne
osoby pozbawiają cię chęci do życia, doświadczasz z ich głupoty
stresu, irytacji, zniechęcenia do robienia czegokolwiek to naprawdę,
daj sobie szansę i odpocznij chociaż przez krótką chwilę od takiej
osoby, wyjedź na urlop, nie odbieraj "toksycznych" telefonów, nie daj
się zamęczać i szarpać swoich nerwów... w końcu masz "prawo" do
szczęśliwego życia - bądź w porządku wobec innych, kiedy potrzeba
udziel dobrej rady, ale nie daj się zamęczyć przez ludzi, którym tak
naprawdę na tobie i twoim zdrowiu fizycznym czy psychicznym nie
zależy - nikt kto prawdziwie cię kocha nie będzie cię zamęczać i
doprowadzać twoich nerwów do stanu absolutnego wyczerpania
(napisane 24.07.2014).
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Miłość to ciężka praca
Wielu ludzi sądzi, że wystarczy usiąść na łące, zaczerpnąć kilka
głębokich oddechów, skrzyżować nogi, zamknąć oczy i odczuwać
miłość i spokój... jesteście w błędzie... miłość to ciężka praca, a nie
odpoczynek... to nie relaks buduje lepszy świat... tylko praca, jaką
wkładasz, aby go realnie zmienić.
Oczywiście mówi się "zacznij od siebie" i to jest racja... musisz zacząć
od siebie, aby zmienić swoje otoczenie, zmienić zewnętrzny świat...
ale końcowym rezultatem jest wysiłek, praca, a nie siedzenie na pupie
i "uduchowianie się" w nieskończoność nie dając nic z siebie, nie siejąc
obficie rezultatów swojej zmiany. Musisz coś robić, nie tylko dla siebie,
ale i dla świata, dla innych, musisz być zmianą, robić różnice w tym
zakłamanym świecie. Samo siedzenie w lotosie nie doprowadzi cię do
oświecenia, ale gdy dodasz do tego ciężką pracę i to nie tylko nad
sobą, ale nad zmianą świata zewnętrznego to już masz na to szansę!
Aby zaistniało Królestwo Pokoju na Ziemi, musisz siać dobro, bez tego
nie sądź, że ono się pojawi... może się pojawić, ale gdy ty nic nie
zrobisz, nie będziesz miał w tym swojego udziału, nie będziesz miał
zasług, nie zgromadzisz energii, jaka stoi za sianiem dobrego ziarna,
nie wzrośniesz tak, jakbyś mógł.
Wiele osób mówi o duchowości, ale ilu z nich tak naprawdę osiąga coś
więcej? Ilu z nich staje się prawdziwymi mistykami? Czemu
prawdziwych mistyków jest tak mało? I czemu nasz świat wciąż
wygląda tak jak wygląda? Skąd to wynika? Może z tego, że zbyt duże
masy ludzi wciąż śpią, są pogrążeni w głębokim śnie, z którego się
wybudzić nie mogą... telewizja, prasa... ogłupianie ludzi wciąż trwa, ty
jeden z drugim nie możesz się z tego stanu obudzić... brakuje ci
silnego bodźca do otworzenia oczu... chociaż nawet i to czasem nie
pomaga.
Niestety, ale wielu ludzi będzie musiało się narodzić ponownie, aby ich
oczy mogły być otwarte... niektórzy z obecnie żyjących nigdy się w
tym wcieleniu nie obudzą... do końca swoich dni pozostaną we śnie...
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co więcej oni nawet nie wiedzą, że śnią... a śnią straszny koszmar...
koszmar biedy, koszmar bezradności, koszmar braku nadziei na lepszą
przyszłość... tak być nie powinno... ale tak jest... a jest tak dlatego,
że się nie obudziłeś, że nie otworzyłeś oczu i nie widzisz nowymi
oczami, nie odczuwasz nowym sercem, nie rozumujesz nowym
umysłem.
Gdy umysł i serce ze sobą nie współgrają to jak możesz mieć właściwy
osąd sytuacji? Jak nie masz nowych oczu, które mogłyby widzieć to
jak możesz cokolwiek dostrzec? Widzisz tylko to, co wszyscy, iluzję,
hipnozę, marazm, a gdzie nadzieja i wiara? Otwórz oczy, przebudź się,
tylko tyle trzeba, aby iskierki nadziei weszły w twoje ciało, aby
zasłonę iluzji rozerwać i zobaczyć co jest za nią... nie bój się przejść
na drugą stronę lustra... tam jest lepiej... nie zawsze wesoło, ale nie
ma tam skaz świata iluzorycznego, w którym tak wielu obecnie tkwi.
Wołam cię do powrotu do domu, obudź się, wstań, podaj mi rękę, już
czas na powrót do rzeczywistości, do wypełnienia się energią nadziei
wprost z Boskiego Źródła... Ono tu jest... i chce, abyś je odnalazł... w
sobie... i abyś je rozlał na innych ludzi... niech piją, niech się tą
energią nasączą... niech piją ile dusza zapragnie... to ich wzmocni...
przetransformuje do nowej formy.
Gdy osiągniesz nowe zrozumienie, otrzymasz nową szeroką
świadomość, twój rozum będzie myślał z głębokiego pokładu
zjednoczonego serca i umysłu... i wtedy zrozumiesz... to, czego ludzie
w hipnozie nie mogą pojąć... że Bóg tu cały czas jest... i czeka na
ciebie, aby cię wznieść ponad marzenia, jakie kiedyś miałeś... zabierze
ci stare życie... ale da nowe... nieporównywalnie wartościowsze... więc
nie czekaj już więcej... po prostu to zrób... obudź się... to już czas...
czas na przebudzenie... czas na twoją zmianę... i pracę dla
ludzkości... bo tylko ona sprawia, że owoc dobra jest pomnażany a
świat lepszy (napisane 09.05.2015).
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Komunikacja z własnym sercem
Czasami bywają chwilę, że czujemy się bardzo osamotnieni lub
wszystko, co nas otacza wydaje się nam być wrogie wobec nas. Niby
wiesz, że Bóg istnieje, ale ciężko ci to dostrzec. Miotasz się w swoim
życiu, walczysz, ale już nie masz siły, życie za bardzo wysysa z ciebie
energię. Upadasz i wstajesz ponownie, starasz się coś zmienić, ale
wciąż nie wychodzi. Pragniesz zacząć jakieś nowe życiowe cele, swoje
postanowienia, ale to nic nie daje, tak szybko jak zaczynasz je
realizować tak szybko gaśniesz i popadasz w stan odrętwienia... brak
ci chęci do dalszej pracy nad sobą, do dalszej walki... jesteś już tak
bardzo zmęczony tym wstawaniem i ponownym upadaniem, tym
wysiłkiem i ciągłymi atakami zewsząd, świat wydaje ci się taki zły,
zastanawiasz się nawet czy Bóg w ogóle widzi twoje cierpienie, czy Go
w ogóle obchodzisz?
Takie pytania się pojawiają u niektórych osób, które nie rozumieją
swojego przeznaczenia, swojej misji oraz tego, co mają w życiu
zrobić, oraz jak to zrobić. Czasami mamy ciężki czas, niekiedy nie
będziemy mogli zrobić kompletnie nic, aby go zmienić, po prostu
będziemy musieli go przetrwać, wycierpieć każdą chwilę, do samego
końca... w innych natomiast przypadkach będziemy mogli dokonać
zmiany... niekoniecznie od razu, ale różnie bywa. Jednym razem
będziemy mogli zrobić mocne cięcie i zakończyć nasze cierpienie, a
innym razem będziemy musieli pocierpieć przez dłuższy czas, ale gdy
w odpowiedniej chwili odpowiednio zareagujemy, zrobimy co mamy
zrobić nasze cierpienie mocno się zmniejszy lub zakończy się
całkowicie. Pamiętaj, że często sam jesteś odpowiedzialny za
przedłużające się cierpienie! Bóg nie każe ci się w niektórych
sytuacjach wiecznie męczyć! To, co mamy wycierpieć będziemy
musieli wycierpieć, do Boga należy sprawiedliwość, ale są sytuację,
które możemy zmienić za pomocą naszych działań! Pamiętaj, że masz
wolną wolę i możesz naprawdę sporo!
Przeznaczenie człowieka to jedna sprawa, a druga sprawa to nasze
działanie, nasze czyny... to, co robimy i jak się zachowujemy jest
bardzo istotne, możemy postawić się w roli ofiary lub w roli kogoś, kto
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pokonuje wszystkie przeszkody, wszystkie przeciwności losu.
Wiadomo, że nie każdy jest super-człowiekiem co umie pokonać każdą
przeszkodę, ale jakby robić codziennie mały kroczek ku wolności to
czy za rok, może dwa nie wyzwolisz się ze swoje marnej sytuacji?
Musisz po prostu zacząć działać! Nie robienie zupełnie niczego nie
gwarantuje tobie, że ciężki czas się dla ciebie skończy! Lepiej starać
się coś robić, naprawiać swoje życie, swoje relacje z innymi niż
siedzieć, narzekać i po prostu być ofiarą. Weź życie w swoje ręce!
Wstań, podnieś głowę, pokonaj przeciwności losu! Zrób porządek ze
swoim życiem!
Jeżeli poczujesz, że twoja sytuacja jest naprawdę zła to pamiętaj, że
Bóg to wszystko widzi, widzi w jakiej jesteś sytuacji, widzi jaką masz
karmę do spłacenia, widzi ból twojego serca, On cały czas jest przy
tobie, nawet jeżeli wydaje się, że tak nie jest! Pamiętaj, że zawsze
możesz się z Nim skomunikować! Jeżeli zaprosiłeś Boga do swojego
serca i On tam jest to czemu by nie nawiązać z Nim kontaktu?
Przecież Bóg tylko na to czeka, On pragnie nas wesprzeć swoim
dobrym słowem, zaproś Boga do rozmowy... skontaktuj się ze swoim
sercem... niech to będzie twój czas, twój czas nawiązania świętej
komunikacji między sercem a twoją osobą. Usiądź w ciszy, zrelaksuj
się, wejdź w głębszy stan odprężenia, pobądź w ciszy przez dłuższą
chwilę... wypełnij się spokojem... oddychaj... daj sobie czas na
przygotowanie się do tej wspaniałej rozmowy... i gdy będziesz czuł
zjednoczenie z Bogiem, gdy twój umysł i serce będą połączone wyślij
pytanie, wyślij swoje żale i nadzieje, powiedź swojemu sercu co cię
boli, z czym nie dajesz sobie rady, a serce odpowie... tylko umiej
słuchać, a usłyszysz głos, głos twojego serca, głos Boga, głos nadziei i
głos pocieszenia... tak... właśnie nawiązałeś kontakt ze swoją głębią, z
tym, kto wie wszystko, z niezmierzoną inteligencją twojego serca.
To ważny krok w twoim życiu, podczas takiej rozmowy ze swoim
sercem jeżeli będziesz odpowiednio zjednoczony i będziesz umiał
słuchać dowiesz się tego co jest ci na tą chwilę potrzebne, doznasz
ulgi i ukojenia, dostaniesz skrzydeł, które pomogą ci przejść przez
trudny dla ciebie czas. I pamiętaj, nie jesteś sam, nikt nie jest, Bóg tu
jest, On patrzy... jedyne w czym może być problem to w twoim
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niezrozumieniu swojej sytuacji, roli życiowej czy braku wewnętrznej
harmonii... Bóg tu jest! Zawsze był i zawsze będzie... nigdzie się nie
wybiera, nie opuści cię... nawet jeżeli tego nie widzisz, wątpisz w Jego
obecność lub uważasz, że akurat twoim życiem się nie interesuje, ale
życiem świętych już tak... jeżeli tak sądzisz to wciąż nie rozumiesz
życia ani siebie ani tego kim naprawdę jesteś... otwórz oczy, otwórz
umysł, otwórz swoje serce... zjednocz się z Bogiem, poczuj owo
zjednoczenie, twoje serce jest otwarte, oczy patrzą, a umysł jest
niczym antena, ściąga kosmiczne fale zrozumienia, które wchodzą w
twoją głowę... nagle pojmujesz... poszerzasz swoje postrzeganie...
tak... jesteś pełniejszy... twoje zrozumienie jest większe... odczuwasz,
że nie jesteś sam... czujesz troskliwą opiekę swojego Stwórcy... już
dobrze... otrzyj łzy, jestem tu i zawszę będę, twój Bóg, twój
pocieszyciel, twoja drabina, po której dojdziesz do nowego życia, Ja ci
pomogę tylko nadstaw uszy, miej otwarte serce, ustaw rozum na
właściwe pojmowanie i żyj w zjednoczeniu ze Mną... a zobaczysz, że
pewnego dnia twoje życie się odmieni... i ty się odmienisz... będziesz
nową wersją siebie... pełniejszą... zjednoczoną... harmonijną...
wybalansowaną... tak... to nowy ty i wraz ze Mną kroczysz w nowe
jutro, już razem, harmonijnie... i niezależnie co się na nowej drodze
pojawi ta przeszkoda zostanie pokonana... bo nie ma dla nas
przeszkód nie do przeskoczenia, wierz w siebie, uwierz w swoją
inteligencję serca... jesteśmy już Jednością, nie ma ciebie, jesteśmy
jednym... dojście do tego etapu kosztowało cię dużo energii, wiele
stresu, wiele cierpienia... ale oto jesteś, przemieniony, oczyszczony...
już wiesz co masz robić, wiesz jak działać, wiesz jak pokonywać
przeszkody... teraz idź... naprawiaj świat, wykorzystaj dary, jakie w
sobie masz, niech służą ludzkości, niech ją transformują.
W życiu jest tak, że musimy zacząć od siebie, a w miarę jak my sami
wzrastamy zaczynamy pomagać innym, najpierw na małą skalę,
później na większą. Pamiętaj... nie zbawisz świata w pojedynkę...
potrzebujesz czasami do tego innych, aby ci w czymś pomogli, gdzieś
cię popchnęli tam gdzie powinieneś być... ale pamiętaj, nie wszystkich
rad musisz słuchać i nie każda jest dobra... umiej to rozpoznać, bądź
mądry, słuchaj swojego serca... ono szepcze, wsłuchaj się w ten
głos... on się nigdy nie myli (napisane 04.12.2015).
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Płyń z prądem życia
Wiele osób w dzisiejszym świecie nie płynie z prądem życia, znajdują
się jakby w zapętleniu, jakby ich życie oraz oni sami byli jednym
wielkim supłem lub ciągłym pasmem porażek, cierpień, problemów.
Ludzie miotają się na lewo i prawo, są jak wzburzone morze, które nie
umie osiągnąć spokoju i wewnętrznej harmonii. Ludzie po prostu nie
umieją żyć, bo nie rozumieją życia... gdy zrozumieją życie, poczują
natychmiastową ulgę... i gdy tylko zaczną płynąć z prądem życia
zgrają się ze swoim wewnętrznym przeznaczeniem, wewnętrznie
zaczną czuć, że to jest właśnie to, czego szukali całe życie, tej fali, na
której powinni płynąć.
Pamiętaj, że na swojej drodze, pomimo że twoja łódka będzie już
płynąć w dobrym kierunku, napotkasz wiele przeszkód, ale one nie są
czymś złym, to są wyzwania, jakim musisz stawić czoła, to są
przeszkody, jakie trzeba pokonać, aby stać się dobrym żeglarzem, aby
nabrać odpowiedniej wiedzy i doświadczenia i aby w przyszłości
nauczyć innych jak właściwie operować żaglem, aby dopłynąć do celu,
który jest zapisany w twojej duszy.
Na swojej drodze spotkasz też wielu ludzi... i tych dobrych i tych
złych, jedni będą cię wyzyskiwać, a inni będą cię wspierać, bądź
ostrożny z kim się zadajesz, miej dobre rozeznanie i bądź czujny, abyś
nie został okradziony ze swojej energii, czasu i wewnętrznej siły.
Zadawaj się z ludźmi, którzy rezonują z tobą, nie trać czasu na
zbędne przepychanki z ludźmi, którzy ani cię nie szanują, ani nie chcą
twojego dobra... wybieraj mądrze, abyś później nie ronił
niepotrzebnych łez, których można było uniknąć.
Dobre wybory w naszym życiu to podstawa, bez nich nie dopłyniesz
do celu, więc podejmuj właściwe decyzje, aby twoja łódka nie została
zniszczona przez kamienie czy inne przeszkody, które są widoczne i
które można ominąć... więc omijaj to, co widać gołym okiem, bo raz
uszkodzona łódka może pozostawić te ślady do końca swoich dni.
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Nie raz będziemy ową podróżą mocno zmęczeni, ale wewnętrznie
będziemy czuć, że zmierzamy w dobrym kierunku - życie to nie bajka,
czasem nas mocno zmęczy, a nawet i zrani, czasem niespodziewanie
się do nas los uśmiechnie, a innym razem spotkają nas różne
problemy, nigdy nie wiadomo co przyniesie kolejny dzień, ale to jest
właśnie życie, jest ono jedną wielką niespodzianką, niewiadomą...
czasami z jej powodu płaczemy, a czasami się radujemy - w wielu
przypadkach od nas zależy ile będzie tych łez, a ile uśmiechów na
naszej twarzy... dlatego dokonuj mądrych wyborów na swojej drodze
życia.
Gdy wleje się w naszą głowę mądrość nie będziemy szli przez życie po
omacku potykając się co chwilę o różne rzeczy. Wewnętrzną mądrość
można porównać do oświetlonego pokoju, widzimy w nim wszelkie
przeszkody, jakie się w nim znajdują... więc oświetlaj swoją drogę
swoją mądrością, abyś nie musiał później niepotrzebnie cierpieć.
Nie opieraj się życiu, daj mu się ponieść, usłysz swój wewnętrzny
głos... bądź jak liść na wietrze wiedząc, że jesteś kierowany wiatrem
swojego przeznaczenia, tylko w ten sposób doznasz prawdziwego
szczęścia i spełnienia, pozwól wypełnić się twojemu losowi, niech twój
duch już teraz dozna ukojenia na drodze do domu... zamiast walczyć z
życiem, stań się jego harmonijną częścią (napisane 11.02.2016).
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Przemyślenia odnośnie depresji
Depresja nie jest żadną chorobą (jak niektórzy mówią) tylko jest po
prostu brakiem wewnętrznego balansu, gdy balans zostanie osiągnięty
(przede wszystkim mentalny) to i depresja od nas odejdzie, rozpłynie
się. Depresja jest przeważnie stanem przejściowym, nie ma sensu,
aby trwała w nas całe życie - jeżeli tak jest w naszym przypadku, to
należy się przyjrzeć sobie, swojemu postępowaniu, swojej diecie,
swoim myślom i zapytać samego siebie czy na pewno robimy
wszystko jak należy, czy podejmujemy właściwe decyzje w życiu, czy
może kopiemy się z życiem jak z koniem? Musimy zrozumieć życie i
płynąć z prądem życia. Z samego faktu zadawania egzystencjalnych
pytań możemy popaść w depresję, co nie oznacza, że będzie to dla
nas negatywne! Po prostu depresja nie jest naszym wrogiem a jedynie
stanem przejściowym ku większej wolności i należy o tym pamiętać!
Pewne rzeczy musimy przecierpieć, pewne pytania musimy sobie
zadać, ale na końcu tej drogi, tego oczyszczenia, tego wchodzenia po
drabinie ewolucji będzie światło, które nas od cierpienia uwolni i
doznamy ukojenia, większej wolności... więc nie zadręczaj się, po
prostu zrozum życie, naucz się prawidłowo myśleć i egzystować i idź
do światła, to ono da ci oczyszczenie i wyzwolenie, da ci spokój ducha
i mentalną harmonię (napisane 26.02.2016).
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Przemyślenia odnośnie pracy i odpoczynku
Wiele osób będzie bardzo ciężko pracować na rzecz poprawy stanu
świadomości ludzkości oraz nad poprawą stanu naszej codziennej
egzystencji... będzie to często trwało całe lata... ale przyjdzie też i
taki czas gdzie będzie trzeba po prostu odpocząć... albo nawet i
przekazać pałeczkę komuś innemu, aby to on kontynuował naszą
pracę... my sami świata nie zbawimy... musimy jedynie zrobić swoje,
zrobić to, co do nas należy a później albo następuje urwanie się z
pewnych obowiązków (odejście od nich) i zajęcie się czymś innym,
albo będziemy po prostu odpoczywać przekazując kontynuowanie
naszej misji komuś innemu... może też być tak, że nie będzie
potrzeby, aby ktoś naszą misję kontynuował... po prostu zboże będzie
samo wzrastało i będzie przynosić stale dobry plon, a my będziemy z
zadowoleniem patrzeć, jak świat dzięki między innymi naszej
wieloletniej pracy zmienia się na lepsze (napisane 14.03.2016).
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Przemyślenia odnośnie zbędnej wiedzy
Trzeba pamiętać, że rozwój duchowy jest prosty i nie wymaga od nas
znajomości jakichś skomplikowanych teorii, wiedzy o fizyce kwantowej
itp... nie musisz wiedzieć zbyt dużo, aby efektywnie wzrastać. Ja
osobiście skupiam się na minimum wiedzy, odrzucam cały zbędny
duchowy bełkot, nie jest mi on do niczego potrzebny... nie czytam
rzeczy, które tylko zaśmiecają moją głowę... nie muszę dużo wiedzieć
i analizować, aby wzrastać... nie muszę umieć zinterpretować każdego
swojego snu... prawda jest prosta... i gdy podążasz za swoją intuicją,
nie dajesz się rozproszyć zbędnym informacjom możesz wyewoluować
ponad miarę... bo będziesz prosto szedł do Źródła, bez wchodzenia w
zakamarki, które niczego ci nie dadzą oprócz mętliku w twojej głowie.
Skup się na prostych i podstawowych rzeczach takich jak: dieta,
ćwiczenia, jakaś duchowa praktyka (która będzie się zmieniać wraz z
upływem czasu z powodu twojej ewolucji), bycie dobrym, słuchanie
muzyki, którą czuje twoja dusza itd... duchowość jest prosta, nie
komplikuj tego! Nie musisz znać wszystkich swoich poprzednich
wcieleń, nie musisz umieć ludziom, którzy zajmują się rozwojem
duchowym odpowiedzieć na wszystkie ich skomplikowane pytania...
po prostu nie musisz... ważne, abyś skupił się na swoim wnętrzu, na
tym, co ty masz w życiu do zrobienia i to po prostu powoli, ale
systematycznie realizował, w prosty sposób... pewnie będzie to
wymagało od ciebie wysiłku... zrób go... ale nie zamęczaj się zbędną
wiedzą... po prostu bądź jak dziecko... ufny... i powierzony Bogu...
idący za głosem swojej intuicji, swojego wewnętrznego głosu... to
zaprowadzi cię na pozycję, na której powinieneś być... wybalansujesz
swoje zmysły i otrzymasz siłę, której potrzebujesz, aby dalej
ewoluować. To jest tak proste... ale zarazem wymaga od nas pewnego
poświęcenia... czasem trzeba będzie zostawić pewne sprawy za sobą i
może się okazać to dla nas bardzo trudne... ale zarazem da nam to
wolność, której potrzebujemy do dalszego wzrostu. Nie płacz za tym,
co przemija, przyjdzie nowe, lepsze (napisane 14.03.2016).
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Przemyślenia odnośnie błogiej egzystencji
Siedzisz sobie na fotelu, na kanapie... i jest ci dobrze... nie musisz
robić nic... po prostu jesteś... jesteś w błogiej egzystencji... po prostu
trwasz... wdychasz powietrze... wypełnia cię mocniejsza mistyczna
fala... trwasz... cisza w głowie... cisza na zewnątrz... a nawet i huki z
dworu
nie
sprawiają
bólu...
istniejesz...
odczuwasz
błogą
egzystencję... wiesz, że wszystko jest w porządku... tak jak powinno
być... bez zadawania pytań... robisz swoje... kolejny dzień
nadchodzi... i jest to kolejny dzień ewolucji... doświadczania życia...
doświadczania egzystencji... błogości... wspinaczki na wysoką górę...
doświadczasz Źródła... zatapiasz się w Nim... jak dobrze... jesteś... i
jest przyjemnie... wdech... wydech... istniejesz... jesteś szczęśliwy...
wszystko widzisz w dobrych barwach... czyli w takich, jakie są
faktycznie... wszystko na swój sposób jest dobre... ma sens... robisz
co masz robić... ewoluujesz... słuchasz się swojego serca... połączony
masz rozum z sercem złotą nicią... balans... harmonia... jest dobrze...
mija kolejny dzień... czas przemija... pory roku się zmieniają... a ty
trwasz... w pustce... a zarazem w pełni... Wielkie Słońce rozświetla ci
drogę... widzisz je... jest piękne... jego promienie sprawiają ci
radość... dotykają cię tak subtelnie... twojej głowy... twojego
wnętrza... kapią na ciebie niczym poranny deszcz... jak dobrze... jak
miło... Bóg tu jest... cały czas tu był... i cały czas tu będzie... milczy,
ale zarazem mówi non stop... w swoim języku... w języku miłości i
ciszy... mówi do twojego serca... a twoje serce odpowiada na tą
rozmowę... słyszy wyraźnie Boski głos... jest kojący... jest
pocieszający... komunikacja z Bogiem... komunikacja z sercem...
komunikacja z duszą... trwanie wieczne w Boskim Ogniu Miłości...
stajesz się nowym Boskim Promieniem... egzystujesz w rzeczywistości
nieznanej przeciętnej osobie... twoja osoba jest w innym stanie i
doświadcza głębiej tego, czego ludzie nawet nie dostrzegają... i
zalewa cię Boska Miłość... fala za falą... i zanurzasz się w tym
oceanie... i trwasz... sam... a zarazem nie sam... jest tak
przyjemnie... czego chcieć więcej? Pokłoń się Stwórcy wszelkiej
egzystencji (napisane 19.03.2016).
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Przemyślenia o zamarzniętym sercu
Gdy twoje serce jest zimne, gdy straciło już swój blask pozwól, aby
Bóg je ożywił, nie skazuj swojego serca na bycie w wiecznej
zmarzlinie... ono chce żyć, chce odczuwać, chce współczuć, chce
kochać... pozwól sercu wyjść z tej skorupy, pozwól mu na to...
proszę... ono się domaga tego... uwolnij je z niewoli... proszę... rozbij
tą twardą skorupę stworzoną z grzechu i nienawiści... niech zło się
obróci w proch, niech miłość zaleje mrok, niech miłość wypełni twoje
ciało i duszę... niech nastąpi transformacja... niech serce ponownie
ożyje... lód się topi, grzech się rozpuszcza... serce odmarza... zaczyna
promieniować... miłość się ponownie w nie wlewa... kanały Boskiej
Energii ponownie są uruchamiane... ożywasz... stajesz się ponownie
człowiekiem... nie bestią bez serca... tylko człowiekiem... jak dobrze
ponownie stać się sobą... (napisane 19.03.2016).
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Gdy Bóg mówi serce słucha...
Czasem będą chwilę, w których będziesz czuł, jak serce chce coś ci
powiedzieć... wysłuchaj go, nie zakłócaj tego przekazu... pozwól sercu
mówić, niech twój umysł usłyszy i przetworzy słowa płynące z twojego
wnętrza... przekaz będzie płynął z samego Źródła, od samego Boga...
jesteś połączony Boską Nicią z samym Stwórcą... gdy Bóg mówi,
słuchaj... słuchaj uważnie, to ważny przekaz... nie lekceważ sygnałów
płynących od twojej duszy... ona chce ci pomóc w codziennych
zmaganiach... abyś wypełnił swoje przeznaczenie... abyś zrobił to, co
masz zrobić... słuchaj... Bóg mówi... nadstaw uszy... ustaw swój
radar... odbierz sygnał... to On... On przemawia... przez twoje serce...
wsłuchaj się w tą pieśń słów... odczuj ukojenie... to fala spokoju do
ciebie przychodzi... tak... już wiesz, co masz robić... a tak długo się
szarpałeś z życiem... niepotrzebnie... teraz już wiesz... więc idź... i
wypełnij swoją misję... misję naprawy świata... oraz siebie samego.
Pokłoń się Stwórcy Wszechświata... dzięki niemu możesz odczuwać
miłość... to On cię stworzył... On cię wybrał... więc idź już... nie wahaj
się... działaj... powoli... ale zarazem stanowczo... to już czas... czas,
abyś się w pełni przebudził... otwórz oczy, otwórz serce, otwórz swoje
wnętrze na Boską falę Miłości... nadchodzi... zbliża się... jest coraz
bliżej... już... już jest... wlewa się w ciebie... wypełnia cię całego... po
same brzegi... aż się wylewa... promieniujesz tym... promieniujesz
błogością samego Stwórcy... jak warto się otworzyć na Boga... o tak...
(napisane 19.03.2016)
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Mistyczne rozważania
Ekstaza... cisza... stan wpatrzenia w Boga... połączenie ze
Wszechświatem... czujesz to... czujesz ekstazę... z oczu wychodzi
energia... głowa skąpana w wieczności... Bóg tu jest... On widzi... On
patrzy... On cały czas jest tutaj... napełnia cię Boskim Nektarem...
wlewa w twoją głowę swoją najlepszą energię, aby twój kwiat lotosu
rozkwitł... zło próbuje cię niszczyć... ale Bóg nie daje zniszczyć
swojego sługi... rozwija w nim najlepsze cnoty... kształtuje go wedle
swojej woli... a on wzrasta... i wzrasta... przechodzi kolejne poziomy...
oczyszcza swoją istotę, dzień po dniu... wspina się po drabinie
spirytualnego rozwoju... ewolucja trwa... tak... mistyczny stan się
pogłębia... występuje coraz częściej... ty i Bóg... oddzieleni, a
zarazem w jedności... ja w Nim, On we mnie... wdech, wydech... stan
zjednoczenia się pogłębia... to stan nieznany normalnym ludziom...
jak dobrze jest być blisko Boga... On zawsze nas kochał i byliśmy dla
niego bardzo ważni... nigdy nie było inaczej... tylko czasem my nie
zauważamy Boga, bo jesteśmy zbyt zaganiani życiem... dlatego
odpocznij...
zrozum
życie...
a
doświadczysz
nieznanego...
doświadczysz esencji płynącej prosto ze Źródła... Bóg nadchodzi...
zmierza ku tobie... usłysz Jego kroki... zaraz poczujesz Jego Miłość...
Jego troskę o ciebie... jesteś bezpieczny w Jego rękach... zaufaj Mu...
wszystko będzie dobrze... powierz się Bogu... Wiecznej Inteligencji...
możesz tylko zyskać... pozwól odejść temu, co stare... niech przyjdzie
nowe... lepsze... bardziej dopasowane do twojej boskiej istoty... nie
ograniczaj się w swoich ziemskich ramkach... wypłyń na szerokie
wody... bądź wolny... bądź sobą... bądź tym, kim jesteś w swojej
głębi... indywidualnym stworzeniem... jedynym w swoim rodzaju...
bądź czystą energią, którą w głębi siebie jesteś... i wypełnij swoje
przeznaczenie zapisane w gwiazdach wieki temu... powodzenia...
(napisane 21.03.2016)
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Wdychanie Boga Ćwiczenie pomagające w zjednoczeniu ze Stwórcą
Jednym z bardzo dobrych ćwiczeń (które sam stosowałem i wciąż
czasem stosuję), aby osiągnąć mocniejsze zjednoczenie z Bogiem i
wewnętrzny balans jest wdychanie Boga przez nos... a raczej
wdychanie Jego Boskiej Energii, Energii pochodzącej ze Źródła. Gdy
robimy wdech (przez nos), mówimy sobie (i ew. lekko wyobrażamy),
że wdychamy Boga, Jego najczystszą Energię, która następnie nas
wypełnia. Dodatkowo możemy złączyć swoje ręce jak do modlitwy lub
utworzyć intuicyjną mudrę (sama powinna się ułożyć, według tego, co
czujemy). Jest to nad wyraz dobre ćwiczenie i szybko możemy
osiągnąć stan głębokiego zjednoczenia z Bogiem... nasz umysł stanie
się spokojny, możemy zacząć odczuwać pewnego rodzaju trans,
ekstazę wynikającą ze zjednoczenia, jakbyśmy byli zatopieni umysłem
w Bogu, w Jego kojącej i miłującej Energii... możemy również
odczuwać jakby nasze ciało było wypełnione "pustką", jakbyśmy byli
pustym naczyniem... ale zarazem będziemy doświadczać pełni
wynikającej ze zjednoczenia z Bogiem, to jest bardzo kojące doznanie,
taka cicha kontemplacja Boga, bez analizy, po prostu czyste
empiryczne doświadczenie... i trwanie... a nasze serce i umysł osiągną
stan zjednoczenia, jakby było między nimi silne połączenie, jakbyśmy
mieli możliwość cichej komunikacji z Bogiem, ale nie musielibyśmy
używać słów, bo nasze trwanie i Boga trwanie jest wystarczające,
oboje się rozumiemy, po prostu jesteśmy w jedności, w ciszy, w
pustce... a z naszej głowy będzie "promieniował" tunel "do" Boga
(początkowo może być mniejszy, ale z czasem powinien się poszerzyć)
i będzie to dobrze odczuwalne (a przynajmniej po pewnym czasie
naszej praktyki).
Dodam jeszcze, że czasem, gdy łączę się z Bogiem i jestem w pozycji
siedzącej, to zaczynam się kręcić w jedną stronę (zawsze w tą samą samemu musicie odkryć, w którą będziecie wy się kręcić), zataczam
pewnego rodzaju koła... w pewnym sensie pomaga mi to w jeszcze
mocniejszym zjednoczeniu z Bogiem... to się dzieje samo, jakby ciało
się domagało takiego ruchu, aby w jakiś sposób pomóc "czakrom" czy
całej mojej istocie pogłębić owy stan, przyśpieszyć pewne "procesy
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zjednoczeniowe"... mogą się również pojawić różne doznania podczas
owego jednoczenia się z Bogiem, np. ucisk na czakrze serca lub z tyłu
między łopatkami... nie należy się nimi (różnymi tego typu objawami)
przejmować, to tylko nasze czakry powoli rozkwitają dzięki Miłości
Bożej na nas "zsyłanej" :) (napisane 27.03.2016)
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Usłysz swój wewnętrzny głos
Twoje serce mówi... więc słuchaj... twoje wnętrze mówi... więc
słuchaj... usłysz ten głos... jest wyraźny... nie zakłócaj swojego ciała,
umysłu, swoich zmysłów... wsłuchaj się... twoje wnętrze naprawdę
umie ci powiedzieć, co masz robić... ono do ciebie woła... podpowiada
ci... słuchaj... nie zakłócaj... oczyść swoje wnętrze... otrzyj brudną
szybę... umyj swoje okna... wymieć kurze... i słuchaj... to wnętrze
mówi... o jak wyraźnie... o tak... to ma sens... już słyszę... słyszę ten
głos... rozpoznaję go... jest wyraźny... bardzo wyraźny... przemawia...
o tak Panie... tak... dobrze... zgadzam się... masz rację... dziękuję za
to... dziękuję za podpowiedź... za prowadzenie... dziękuję... niski
ukłon w Twoją stronę Panie, że mi to objawiłeś... że mnie
poprowadziłeś... oczyściłeś... abym mógł słyszeć... ten wyraźny głos...
serce przemawia... wnętrze przemawia... koi moje smutki... wzmacnia
moje siły... czuję się lepiej... czuję się pocieszony... pobłogosławiony...
że mogę to słyszeć... bo kiedyś nie słyszałem... byłem głuchy... a
teraz słyszę... jeszcze nie tak często jakbym chciał, ale jednak...
słyszę... wtedy kiedy jest to potrzebne... bez zakłóceń... czysty i
wyraźny głos... mojego Pana... z którym jestem wieczną nicią
połączony... dziękuję, że jesteś... bądź pozdrowiony o Panie mój...
dziękuję, że jesteś... to wielka ulga dla całej rasy ludzkiej... że
jesteś... tak... co za ulga...
Gdy serce przemawia, umysł słucha... i odpowiada, gdy jest to
potrzebne... nawiązuje się krótka konwersacja... rozmawiam z
Bogiem, ze swoim wnętrzem... jakie to kojące... jakie to cudowne...
że można to usłyszeć... to prawdziwe błogosławieństwo... i przyszedł
Pocieszyciel i objawił mi Prawdę... a Prawda mieszkała w moim
wnętrzu... była tam przez cały czas... tylko trzeba było odkurzyć
swoje wnętrze, aby Prawda mogła być usłyszana... taka łagodna...
taka kojąca... jakby tylko ludzie mogli to słyszeć... jakby tylko nie
zakłócali swojego wnętrza... bo Wielkie Piękno siedzi w nas... tylko
pozwólmy mu rozkwitnąć... włóżmy w oczyszczanie swoje serce i
duszę... oczyśćmy się... wtedy otworzymy oczy... będziemy widzieć...
otworzymy uszy... będziemy słyszeć... będziemy pięknym kwiatem
lotosu... jedynym w swoim rodzaju... pięknym... cudownym... pięknie
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pachnącym... co za piękna woń... czy ją czujesz? Wdech... wydech...
ekstaza... Bóg tu jest... cały czas tu był... mówi do ciebie... czy Go
słyszysz? Nadstaw uszy... On mówi... cały czas... i za każdym razem
jak potrzebujesz pocieszenia... po prostu nadstaw uszy... i słuchaj... i
niech ta chwila się zapisze w tobie... chwila przełomu... gdy po raz
pierwszy tak naprawdę Go usłyszysz... co za cudowna chwila... kto by
pomyślał, że jest to faktycznie możliwe... a jednak... to On... sam Bóg
do mnie przemawia... aż serce się raduje... i nasza miłość wzrasta... i
wzrasta... rozkwitasz niczym piękny kwiat na łące... będziesz pięknym
kwiatem... i uplotę z ciebie piękny wianek... i nałożę ci go na głowę...
będziesz niósł dobrą nowinę do ludzi, aby i oni przejrzeli na oczy, aby i
oni usłyszeli... niech i inni się o tym dowiedzą... że może ich życie
wyglądać inaczej... usłysz Mój głos... a twoje życie już nigdy nie
będzie takie samo... (napisane 31.03.2016)
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Zrozum życie, a otrzymasz wolność
Wielu ludzi szarpie się z życiem, zamiast je zrozumieć i zdjąć z siebie
cierpienie codziennej egzystencji... cierpienie, które nie jest ci do
niczego potrzebne... sam sobie je zadajesz poprzez swoje
niezrozumienie życia... poprzez szarpanie się z życiem, zamiast płynąć
z jego nurtem... zdejmij z siebie kajdany, które sam sobie nałożyłeś
na ręce i nogi... przestań się miotać na lewo i prawo... zaakceptuj
swój stan obecny, zaakceptuj to, co jest na zewnątrz... zaakceptuj
rzeczywistość, której nie możesz zmienić, a ujrzysz życie w zupełnie
innym świetle... przyjdzie do ciebie wolność... a wolność wyniknie ze
zrozumienia... więc zrozum życie... niekoniecznie intelektualnie... tak
jak Boga ciężko pojąć rozumem, tak i życie ciężko w ten sposób
zrozumieć... po prostu musisz płynąć z nurtem życia... poczuć je jak
zapach róży na wietrze... nie analizuj tego... tylko doświadczaj...
wejdź w nieznane obszary swojego umysłu, gdzie nie ma analizy...
jest tylko zrozumienie i pewność, że wszystko jest dobrze... że
wszystko zmierza w dobrym kierunku... przeszkody omiń lub rozbij w
drobny mak... bądź wojownikiem... ale nie zapominaj kim jesteś i
skąd pochodzisz... więc bądź wolny... i nie walcz z rzeczywistością,
której nie możesz zmienić, usuń jedynie przeszkody stojące na twojej
drodze... rzeczywistość sama w sobie nic ci złego nie zrobiła... po
prostu płyń z nurtem życia, a dopłyniesz do celu, jaki sobie dawno
temu obrałeś, chociaż o tym zapomniałeś... więc przypomnij sobie, po
co tu jesteś... a wolność bardzo szybko cię wypełni, bo zniewolenie nie
może się utrzymać, gdy wiesz, co masz robić i dokąd zmierzasz
(napisane 22.04.2016).
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Chodź... oczekuję ciebie...
Chodź... usłysz Me wołanie... chodź... już na ciebie czas... chodź...
powróć do domu... tak bardzo za tobą tęsknię... chodź... nie zwlekaj
już ani chwili dłużej... już na ciebie czas, abyś powrócił do swojego
prawdziwego domu... do domu zrobionego ze Światła... chodź... Ja
czekam na ciebie... i wysyłam swoje Światło w twoim kierunku...
niech przeniknie ono wszystkie twoje struktury... niech rozbije twoje
twardsze warstwy... niech cię subtelnie Moje Światło budzi ze snu...
gdyż Ja oczekuję ciebie... chcę, abyś wrócił do Mnie... abyś mógł
ponownie nałożyć diadem ze złota na swoją głowę... już dość
cierpienia przeżyłeś... już dość korony cierniowej w swoim życiu
nanosiłeś... po prostu wróć do Mnie... otwórz swoje oczy... i otwórz się
na Moje Światło, które do ciebie wysyłam... niech przeniknie ono
wszystkie twoje subtelne pola... niech wejdzie w każdą twoją
meridianę... i niech płynie w tobie ona niczym krew w twoich żyłach...
i niech twoja krew stanie się czystym Światłem Moim.
Bądź błogosławiony ty, który nosisz w sobie Moje Światło... chodzisz
po tej ziemi niczym latarnia dla zbłąkanych... jesteś pocieszycielem
utrapionych i ostoją tych, którzy potrzebują pocieszenia... bądź
światłem w mrokach tej ery... rozświetl tą ciemność... i zrób to nie
tylko dla siebie, ale i dla innych... niech światło wypełni całą Ziemię...
bądź Mym Światłem w tej mrocznej erze... erze upadku, a zarazem
odrodzenia ludzkości... świeć mocno... niech każdy ujrzy owy blask...
Ja spotęguję to światło i doleję go tym, którzy tego pragną i którzy
wołają mnie w dzień i w nocy... i wypełnię ich Moim Światłem po same
brzegi... niech piją z tej wody życia... z tej fontanny wiecznej młodości
i nieśmiertelności.
Me Światło jest dla wszystkich więc chodźcie do Mnie wy, którzy
uginacie się pod swoim cierpieniem... chodźcie... a Ja was pokrzepię...
napoję was moją wodą życia... już czas zakończyć wasze cierpienie...
więc powróćcie do swojego Ojca Niebieskiego... On na was czeka... i
was pociesza... i daje wam nowe życie... i chrzci was Duchem
Świętym i błogosławi Najczystszym Światłem z dalekich głębin
kosmosu... przyjmijcie Moje Światło... jest dla was... i to całkowicie za
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darmo... i niczego nie oczekuję w zamian... po prostu je weźcie... i
napełnijcie się nim... i doznajcie ukojenia w waszym cierpieniu... Moje
Światło jest niczym woda na ogień... gasi wasze cierpienie... i
następuje ukojenie waszego smutku... więc bądź błogosławiony ty,
który przyjmujesz Moje dary... i powiedz innym, że one są za darmo...
i nie zabraknie ich dla nikogo... wystarczy wyciągnąć swoją rękę, aby
je otrzymać... więc nie krępuj się, aby to uczynić... zrób to teraz, a od
razu Moja Miłość zostanie do ciebie wysłana... i chcę ci również
podziękować za to, że Mi ufasz... i że się ode Mnie nie odwracasz... bo
rozumiesz życie... a życie cię za owo zrozumienie wynagrodzi... więc
dziękuję ci za twoją dobrą posługę... bądź błogosławiony i idź w
pokoju nieść ludziom dobrą nowinę (napisane 22.04.2016).
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Gdy odczuwasz samotność
Wypełnij się Moim Światłem, a samotność nie będzie już powodować u
ciebie takiego cierpienia... zacznie powoli zanikać... aż w końcu
całkowicie zniknie... po prostu przyjdź do Mnie, a doznasz ukojenia...
wyciągam do ciebie swoją dłoń... chwyć ją... a cierpienie zniknie...
usłysz Mój głos... zatop się w Moim Sercu ze Światła... wykąp swój
umysł w błogosławieństwie, jakie tobie wysyłam... i doznaj ukojenia...
samotność w tobie przemija, a miłość wzrasta... i rozkwitasz niczym
piękny kwiat... i przenosisz się na łąkę, na której są róże, piękne
tulipany, dziko rosnące stokrotki... czy jesteś w stanie poczuć ich
zapach? I gdzie się podziała twoja samotność? Czyżby zaczęła się
rozpływać? Jesteś teraz razem ze Mną... i Me Światło cię zasila...
pomaga tobie poradzić sobie z twoimi problemami... wysyłam ci go
pod dostatkiem... i nigdy nie przestanę... bądź jedynie na nie
otwarty... to wszystko, co musisz zrobić... pij mą Wodę Życia... a
samotność przeminie... i wiedz, że jestem przy tobie przez cały czas...
i nigdzie się nie wybieram... jestem tu... czy mnie widzisz? Czy mnie
odczuwasz? Jestem jak subtelna mgła, ale zrobiony Jestem z
subtelnego Światła... bardzo subtelnego... ale można je poczuć...
można się nim wypełnić... śmiało... napełnij się Mną... Jestem tu dla
ciebie... aby ci pomóc... nie jesteś już sam... cały czas tu jestem i cały
czas tu byłem... otwórz się na Mnie, a zło przeminie... wleje się w
ciebie Moje zrozumienie... i nagle zrozumiesz życie... i otrzymasz
wolność... i to całkowicie za darmo... wystarczy się na Mnie otworzyć,
a nastąpi rozbicie twoich twardych struktur... twoja samotność
przeminie jak brzydki zapach w metrze... i pojawi się zapach łąki...
kwiatów... porannej rosy... spróbuj go poczuć... nabierz dużo
powietrza w swoje płuca... spójrz na słońce, które świeci na niebie...
poczuj te ciepłe złociste promienie padające na twoją twarz... a po
chwili doznasz olśnienia... i pojawi się ten piękny zapach... i będziesz
już wiedzieć, że Bóg jest przy tobie... i że cały czas tu był... i że cały
czas tu będzie... nie dostrzegałeś Go z powodu swojej twardej ściany,
jaką wokół siebie zbudowałeś... ale teraz już jej nie ma i wyczuwasz
Boga bardzo dobrze... już rozumiesz, że nigdy nie byłeś sam... że Bóg
zawsze był przy tobie... więc dziękuję Ci Boże za otworzenie mi oczu i
za Twoją cierpliwość w stosunku do mnie (napisane 22.04.2016).
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Spokojne zasypianie
Chciałbym poruszyć temat zasypiania... a mianowicie tego, że to jest
nasz czas prawdziwego odpoczynku... nie musimy już nic robić... nie
musimy się już niczego uczyć... nie musimy się już niczym martwić...
zbliżamy się do momentu odpłynięcia w krainę snów... co więcej nie
musimy się już niczym stresować... ani tym, co będzie... ani tym, co
było... po prostu... idziemy spać... możemy być spokojni... jutro jakoś
sobie poradzimy... lepiej albo gorzej... ale tuż przed zapadnięciem w
sen możemy odpuścić sobie wszystkie nasze zmartwienia... niech się
rozpuszczą... po prostu bądźmy całkowicie odprężeni... poczujmy
miękką poduszkę... poczujmy miękką kołdrę... poczujmy się
całkowicie spokojni i zrelaksowani... bez zmartwień. Ta chwila jest
również dobrym momentem, aby pogrążyć się w jedności z Bogiem...
to nasz czas... więc nie traćmy go na zamartwianie się... to już nic nie
da... niech nasza głowa odpocznie... niech zrelaksują się nasze
mięśnie i całe ciało... dajmy sobie prawdziwą chwilę wytchnienia w
tym zwariowanym świecie (napisane 22.04.2016).
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Niesienie krzyża i miłość Boga
Jak to się mówi "życie to nie bajka" i czasem będzie naprawdę
ciężko... niekiedy będziemy poddawani próbie przez samego Boga...
będzie On patrzył na to, jak się zachowamy, jakie będą nasze reakcje,
będzie obserwował czy będziemy nieść swój życiowy krzyż, czy raczej
będziemy od niego uciekać i ewentualnie zrzucać go na innych...
niestety, ale aby być sługą Boga trzeba umieć znosić cierpienie... bez
tego możemy zapomnieć o prawdziwej służbie u naszego Pana i
Zbawiciela.
Naucz się nieść swój krzyż, a zrozumiesz, że cierpienie cię uszlachetni
i wyłonią się z ciebie cechy, jakie są miłe w oczach Boga... na
początku
będziesz
brudny...
ale
po
czasie
zaczniesz
się
uszlachetniać... zaczniesz być diamentem, który nie jest oszlifowany,
ale im dłużej będziesz nieść swój krzyż (spalanie karmy i służenie
ludzkości), tym mocniej będziesz szlifowany do pięknej diamentowej
formy... więc nie uciekaj od krzyża... nieś go z pokorą i wytrwałością,
a w swoim czasie ujrzysz Wielkie Światło... będzie to Wielkie Słońce,
które rozświetli całkowicie twoją drogę... początkowo szedłeś za
Bogiem niczym za zapachem róży... teraz będziesz szedł za Bogiem
niczym za Wielkim Słońcem gorejącym ciepłem w twoim kierunku...
Bóg jest Ostateczną Prawdą i Wielką Tajemnicą... podążanie za Nim to
wielka przygoda, a zarazem poświęcenie, które nas uszlachetnia oraz
czyni świat lepszym miejscem do życia poprzez naszą służbę ku dobru
wszystkich istot.
Czasem w życiu trzeba trochę wycierpieć, aby dosięgnąć promieni
pochodzących z samego Źródła... ale wtedy cierpienie, jakiego
doznaliśmy w życiu, już nie będzie przez nas rozpamiętywane i
bolesne... będzie w regresji, będzie zapominane... bo Wielkie Światło
samego Boga będzie je rozpuszczać... i nas pocieszać... i podnosić na
duchu... o tak... co za ulga... sam Bóg się nami opiekuje... dogląda
nas niczym dobry ogrodnik... podlewa nas... i nawozi... Bóg jest
dobrym Ojcem, sprawiedliwym i prawdziwie miłującym... skierujmy
nasz wzrok ku Niemu... On da nam Wolność i Światło, którego tak
potrzebujemy... w swoim czasie Wielkie Światło się na nas rozleje
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niczym wody występujące z morza... zaleje nas ono całkowicie...
będziemy w nim skąpani... skąpani w Miłości Bożej... co za piękna
chwila... to chwila ukojenia... gdzie każde cierpienie odchodzi w
niepamięć... gdzie ból i wszelkie rany są gojone... Bóg nas pociesza...
gładzi nasze lico... i z troskliwym wzrokiem miłującego ojca wysyła
nam swoją Miłość... ta Miłość jest jak cudowny podarunek... na
dworze może być zimno i wietrznie, ale Miłość Boga zawsze jest ciepła
i wspaniała... przyjdź do Boga... On jest twoim pocieszycielem i
zbawieniem w trudnych chwilach... bądź z Nim w jedności... chodź...
otwórz się na Boga... On wleje w twoje skołatane serce Miłość, której
tak potrzebujesz... (napisane 25.04.2016)
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Płyń na swojej fali życia
Czasami czujemy jakbyśmy byli w pewnym świadomym "transie"... w
pewnym błogostanie, który nas wypełnia... czujemy wtedy, że
wszystko się układa... wiemy, że idziemy w dobrym kierunku i że
nasza ewolucja postępuje, zmieniamy się na lepsze... transformujemy
się do nowej lepszej formy samych siebie, bardziej oczyszczonej,
bardziej subtelnej... nasza fala życia to nasze przeznaczenie, nasza
ewolucja... bardzo korzystne jest dla nas, aby na niej płynąć, aby na
nią wskoczyć i się na niej utrzymać... wtedy najszybciej postępuje
nasz rozwój... gdy powierzamy się Bogu i wypełnia nas mądrość
Ducha Świętego umiemy na tą falę wejść i ciężko jest nas wtedy z niej
zrzucić... więc wskocz na swoją falę życia, aby wypełnić swoje
przeznaczenie (napisane 25.04.2016).
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Przyczyń się do stworzenia raju na Ziemi
Człowiek w swoim życiu będzie musiał przejść przez wiele ciężkich
chwil... ale te wszystkie ciężkie chwile są dla nas dobre, gdyż to dzięki
nim krok po kroku spalamy naszą karmę, doskonalimy swoją istotę
poprzez te sytuację i powoli zmierzamy do celu naszej podróży... czyli
do ponownego zjednoczenia się z naszym Ojcem, naszym Stwórcą,
pradawnym Źródłem. Ono non stop do nas mówi, woła nas... oczekuje
naszego powrotu... więc nieśmy swój krzyż, zróbmy co mamy zrobić i
ewoluujmy... pamiętajmy również, aby łączyć się z Bogiem w każdej
możliwej chwili... nie ignorujmy tego aspektu, bo krzyż nas
przygniecie i to wypaczy nasze życie i nas samych... łącz się z
Bogiem... niech Jego pocieszenie na ciebie spłynie... niech da ci
ukojenie w twojej ciężkiej drodze... bądź również owocny dla Boga,
wszędzie gdzie będziesz staraj się robić coś dobrego, nie tylko dla
siebie, ale też i dla innych... postaraj się swoją osobą zmienić świat na
lepsze... chociaż odrobinkę... każdy dobry uczynek to twój wzrost, to
kolejny krok ku Niebu... nie tylko ku Niebu tam gdzieś daleko... ale i
ku Niebu tu na Ziemi... wszyscy chcemy żyć w raju... ale ten raj się
sam nie stworzy... musimy coś robić... musimy być zmianą dla tego
świata... abyśmy mogli ponownie mieszkać w raju, na Ziemi (napisane
26.04.2016).
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Zostań wegetarianinem
Aby nasz świat stał się lepszym miejscem do życia, trzeba podjąć
jakieś konkretne kroki... jednym z nich jest zaprzestanie jedzenia
mięsa... czyli zostanie wegetarianinem. Im więcej będzie na świecie
wegetarian, tym mniej zwierząt będzie cierpieć w rzeźniach i różnego
rodzaju hodowlach. Jest to niby mały krok, ale zarazem dla zwierząt
bardzo istotny... nie zwiększajmy popytu na mięso! Nie chodzi nawet o
to, abyśmy robili to ze względów zdrowotnych, zróbmy to z powodów
moralnych! Każdy, kto lubi zwierzęta i pragnie iść drogą miłosierdzia,
musi zaprzestać konsumowania naszych mniejszych braci! To są istoty
czujące i wcale nie chcą być zjadane! Nie bądźmy obojętni i
egoistyczni, nie napełniajmy swojego brzucha martwym mięsem,
bądźmy ponad ten okrutny proceder... a po czasie zobaczymy, że nie
dość, że się będziemy lepiej czuli to i nasze zachowanie stanie się
mniej agresywne. Warto również namówić znajomych na taki styl
życia, może kogoś uda się przekonać... zróbmy to dla naszych
mniejszych braci, którzy chcą być szczęśliwi... więc nie bądź egoistą i
nie zjadaj ich, aby poprawić sobie samopoczucie! (napisane
26.04.2016)
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Nie oczekuj na zapłatę
Wielu ludzi robi dobre uczynki z nadzieją, że kiedyś ta ich dobroć do
nich wróci... jeżeli sam tak robisz, to znaczy, że wciąż nie rozumiesz
życia. Jeżeli np. ktoś zgubił portfel z dużą sumą pieniędzy, to po
prostu mu go oddaj i nie oczekuj, że dostaniesz za to 10%
znaleźnego... jeżeli właściciel ci jedynie podziękuje to ok...
wystarczy... oddajesz mu jego zgubę, bo tak należy zrobić... bo jest to
postawa moralna i sprawiedliwa (zgodna z naszą pierwotną naturą)... i
nie chodzi tutaj o to, aby na swojej uczciwości zarobić... w końcu to
nie są nasze pieniądze... może tej osobie są one dużo bardziej
potrzebne... takie egoistyczne nastawianie się na zarobek w postaci
10% znalezionej kwoty jest poniżej godności sprawiedliwego
człowieka (jest to myślenie typu: będę uczciwy, bo coś z tego będę
mieć). Oczywiście, jeżeli ten kto zgubił portfel będzie chciał nam coś
za to dać to ok, nie ma problemu, jesteśmy otwarci i przyjmujemy
dar, ale jak nic nie dostaniemy to trudno, nic w sumie nie powinno nas
to obchodzić... odchodzimy... zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić...
zachowaliśmy się tak jak należy, oddaliśmy komuś jego własność...
możemy zająć się teraz innymi naszymi sprawami... ważne jest to, że
przeżyliśmy uczciwie kolejny dzień... nie oczekujmy za to zapłaty...
skupmy się po prostu na byciu sprawiedliwą osobą... (napisane
26.04.2016)
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Pozytywne myślenie
Wiele osób zajmujących się rozwojem duchowym na siłę próbuje
myśleć pozytywnie... wręcz się do tego zmuszają... usilnie afirmują,
aby przekształcić swój umysł... ale gdzieś w głębi siebie czują, że
siebie oszukują... powtarzają non stop swoje afirmacje, ale wiedzą, że
wcale nie są tacy szczęśliwi i zdrowi jak to brzmi w ich wypowiadanych
słowach... próbują na sobie wymusić ten pozytywny stan, ale na
poziomie podświadomym to się nie udaje... i prędzej czy później
rezygnują z dalszego przekonywania siebie (że jest tak wspaniale i
cudownie), gdyż przestają czuć, że jest to prawdą... czasem z tego
faktu popadają w depresję, smutek, stan negatywny... wybija ich na
drugi biegun.
Niestety, ale nie ma sensu zmuszać się do bycia pozytywnym, jeżeli
na poziomie podświadomym tacy nie jesteśmy... aby takim się stać,
trzeba zrozumieć życie i wtedy pozytywizm sam się pojawi (również
na poziomie podświadomym)... już nie będziemy musieli afirmować,
nie będziemy musieli się zmuszać do pozytywnego myślenia... po
prostu tacy się staniemy dzięki zrozumieniu życia.
Musisz zrozumieć swoje przeznaczenie, zajrzeć głęboko w swoje
wnętrze, dowiedzieć się dokąd zmierzasz oraz skąd pochodzisz...
naucz się nieść swój krzyż i podejmować dobre decyzje życiowe...
wtedy wiatr zrozumienia przetransformuje twoje negatywne myśli w
pozytywne... i wiedz, że nic co negatywne się nie ostoi, gdy
zrozumienie oświeci twój umysł (napisane 28.04.2016).
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Duchowe owoce
Są osoby, które myślą, że czynią dobro, ale faktycznie przyczyniają się
do szerzenia zła... i niestety, ale jest całkiem sporo takich osób,
szczególnie w polityce. Są też takie osoby w sferze duchowej... mocno
mieszają i komplikują rozwój duchowy (nie robią tego celowo), a
przecież we wzrastaniu nie ma niczego skomplikowanego! Aby czynić
dobro, musisz mieć w sobie mądrość... mądrość, która sprawi, że
twoje czyny i podjęte decyzje wydadzą dobre owoce.
Czasami będziemy wkładać bardzo dużo energii w to, aby uczynić
nasz świat lepszym miejscem do życia, ale po latach stwierdzimy, że
ta wkładana przez nas energia gdzieś się rozeszła i nie wydała takiego
plonu, o jaki nam chodziło, a przecież tyle walczyliśmy, tyle energii
włożyliśmy w walkę! Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że aby osiągnąć
dobre owoce z naszej pracy musimy ukierunkować naszą energię,
musimy ją skupić w jednym miejscu, aby nabrała odpowiedniej mocy
sprawczej. Nie można zasilać jednocześnie dwudziestu różnych miejsc,
bo owoce będą mizerne... skup się na budowaniu czegoś większego,
postaw fundamenty i powoli, ale systematycznie dokładaj potrzebnego
budulca, aby twoja budowla wzrastała... a po czasie zaczną
przychodzić do niej ludzie, będą ją podziwiać, a nawet i pomagać w jej
budowaniu... może połączy was wspólna idea... i może powstanie z
tego coś wielkiego... więc skup się i zacznij działać, abyś w przyszłości
miał co zbierać i aby te owoce były soczyste i smaczne, a nie zgniłe i
niedobre (napisane 28.04.2016).
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Pamiętaj, aby zawsze być sobą
Pamiętaj, że nie warto zmieniać siebie dla innych zatracając to, kim
naprawdę jesteś! Jeżeli w swoim otoczeniu masz osoby, które
wymuszają na tobie taką zmianę, odetnij je od siebie i powróć do
tego, jaki jesteś w swoim wnętrzu - nie daj się zmieniać przez innych,
gdy wiesz, że jest to wypaczeniem twojej osoby, twojego charakteru,
twojego wnętrza, twojego sposobu bycia!
Bądź sobą, swoją najlepszą wersją siebie, tą najdoskonalszą (jeżeli
trzeba zrobić ku temu wysiłek, zrób go!)... ale nie bądź kimś innym,
nie zmieniaj swojego zachowania, sposobu bycia, bo ktoś tego od
ciebie oczekuje wbrew twoim wewnętrznym odczuciom... możesz się
lekko nagiąć, dostosować, różnie w życiu bywa, ale nie zmieniaj
całego siebie, nie daj się terroryzować innym... nie daj się przemienić
w coś, czym nie jesteś, bo będziesz czuł się jak w więzieniu...
będziesz musiał wiecznie udawać, że jesteś kimś innym, a to bywa
mocno męczące... będziesz tłumić samego siebie, swoje wnętrze,
swoje prawdziwej "ja"... nie rób tego... bądź sobą... a jeżeli komuś to
nie pasuje, to niech poszuka sobie innego znajomego, widocznie
wasze energie i typy charakterów są zbyt różne... i gdy odetniesz taką
osobę od siebie, poczujesz automatycznie ulgę... o jak dobrze... mogę
ponownie być sobą... tym, kim zawsze byłem... i nie muszę przed
nikim niczego udawać... co za wolność... trzeba było zrobić to dawno
temu... ale lepiej późno niż wcale!
Oczywiście czasem będą sytuacje bardzo trudne, które mogą
zakończyć się pewnymi większymi stratami... ale mimo wszystko
powinieneś zadać sobie pytanie... czy chcesz się męczyć resztę życia z
kimś, kto wymusza na tobie zachowanie i sposób bycia, jaki tobie nie
pasuje? Czy może lepiej trochę stracić, ale za to zyskać wolność? Nie
daj się zniewolić, wyjdź z klatki, zacznij działać i stań się najlepszą
wersją siebie, osiągając przy tym osobistą wolność... po czasie
zobaczysz, że masz więcej energii i pomysłów co zrobić z wolnym
czasem i jak udoskonalić siebie. Masz prawo do bycia sobą i skorzystaj
z niego... na dłuższą metę możesz tylko zyskać! (napisane
29.04.2016)
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Zaakceptuj rzeczywistość
Wiele osób walczy z życiem, miota się na lewo i prawo, aby tylko
przepchnąć swoją wizję przyszłości... na siłę forsują swoje pomysły,
swoje postulaty zapominając całkowicie o tym, że przyszli tu, aby
zrealizować pewien cel, a tym celem jest wola Boża. Czy zastanawiasz
się nad tym, czego Bóg od ciebie oczekuje? Czy może na siłę
próbujesz żyć po swojemu nawet wbrew Jego woli? Bóg nikogo nie
zmusza, aby mu służył, ale życie podporządkowane Jego woli jest
najbardziej optymalne i owocne dla naszego duchowego wzrostu... a
nawet i dla wzrostu innych istot, czy to ludzi, czy to zwierząt.
Czasami mamy w życiu źle, czasami wpadamy w depresję, wypełnia
nas non stop głęboki smutek, nie chcemy zaakceptować swojej
obecnej sytuacji... z jednej strony chcielibyśmy, aby nasze życie
wyglądało inaczej, ale z drugiej strony nie mamy odpowiedniej ilości
motywacji, aby to zmienić... co w takim razie powinniśmy zrobić?
Zdecydowanie najlepszą opcją jest powierzenie się Bogu i proszenie
Go, aby Jego wola się wypełniła względem nas, względem naszego
życia, względem wszystkiego, co nas spotyka. Niech dzieje się to, co
Bóg chce, my będziemy jedynie odbiorcami tego i przejdziemy
wszystkie sytuacje, wszystkie ciężkie oraz te lżejsze chwile tak jak
będziemy najlepiej umieć... nie będziemy walczyć z życiem, tylko je
zaakceptujemy, zaakceptujemy to, co na nas spada, nasz życiowy
krzyż... i właśnie w ten sposób zaczniemy w realny sposób oczyszczać
naszą karmę... nie poprzez walkę z życiem, nie poprzez ucieczkę od
niego, ale poprzez zaakceptowanie go i postępowanie najlepiej jak
umiemy w każdej ciężkiej sytuacji, jaka nas spotka.
Oczywiście w niektórych momentach musimy powiedzieć swoje,
podjąć pewne konkretne kroki, ale będą i chwile, w których będziemy
wiedzieli, że nic to nie pomoże i po prostu musimy swoje wycierpieć,
tak też się będzie zdarzać... musimy również powierzyć się Duchowi
Świętemu, aby napełnił nas swoją Mądrością, abyśmy wiedzieli jak
postępować w danej sytuacji, abyśmy przerabiali swoją karmę, a nie
abyśmy tworzyli nową... więc zaakceptuj otaczającą cię rzeczywistość,
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przestań z nią walczyć, forsować swoją wolę... powierz się Bogu, a z
czasem wszystkie smutne chwile w twoim życiu przeminą, zaczniesz
napełniać się Jego Mądrością i Światłem, to da ci nowe życie i nowe
zrozumienie do dalszego duchowego wzrostu (napisane 03.05.2016).
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Usuń swoją depresję
W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób ma depresję, nic ich nie
cieszy, tracą potrzebę egzystowania na tym świecie... niemniej jednak
są pewne skuteczne metody, które pomogą wam przejść ten ciężki dla
siebie czas... i nie mam tu na myśli brania jakichkolwiek leków, które
jedynie przykrywają problem nie usuwając go... mam tu na myśli
metody typu: ćwiczenia, spacery/bieganie, dieta oraz krótki post.
Wszystkie z tych punktów są istotne, aby nasze samopoczucie się
poprawiło.
Pierwsze co możemy zrobić to postanowić sobie, że codziennie
będziemy wychodzić na spacer, powinien on trwać minimum 30-40
minut... może być też taki (od czasu do czasu), który będzie trwał i 2
godziny, ale nie powinniśmy przesadzać, szczególnie na początku,
kiedy nasza kondycja nie jest zbyt dobra (początkowo zalecam skupić
się jedynie na tych krótszych spacerach, a te dłuższe zostawić na
późniejszy etap - ale i tak nie powinniśmy robić ich zbyt dużo... w
końcu nie chodzi nam o to, aby się przemęczać). Tak czy siak, musimy
codziennie chodzić na spacer niezależnie od wszystkiego... wiadomo,
że jak będzie mega śnieżyca czy ogromna ulewa to możemy taki
spacer odpuścić, ale chodzi o to, abyśmy nie dawali sobie jakiś
błahych wymówek, postanowienie to postanowienie i mamy się go
trzymać! Podczas tych spacerów możemy również biegać, sam tak
robię i bardzo dobrze wpływa to na moje samopoczucie... ruch jest
niezmiernie istotny dla człowieka i wiem to z własnego
doświadczenia... dodatkowo jego zaletą jest to, że pomaga on nam w
usuwaniu toksyn z naszego organizmu... i tu dochodzimy do kwestii
diety.
Im lżejsza dieta, tym lepiej dla nas... niemniej jednak nie możemy się
głodzić, to bardzo istotne! Musimy jeść tyle ile nam potrzeba, ale nie
za dużo i nie za mało. Najważniejsze, aby pozbyć się z naszej diety
produktów ewidentnie dla nas szkodliwych typu: mięso (szczególnie to
z solanką), rafinowany cukier (cukierki, ciasta, czekolady itp.),
wszelkiego rodzaju śmieciowe jedzenie (chipsy, hamburgery, frytki
itp.), produkty zawierające białą mąkę (pieczywo, makaron itp.) i
58

napoje zawierające duże dawki rafinowanego cukru czy aspartamu.
Oczywiście może być dla nas problemem pozbycie się za jednym
razem tych wszystkich szkodliwych produktów (nawet bym w sumie
tego nie zalecał), ale niemniej jednak jak będziemy dzień w dzień nad
tym pracować z pewnością będziemy robić postępy (bądź cierpliwy w
tej kwestii). Zamiast szkodliwych napojów pijcie wodę lub soki
wyciskane w domu z owoców, lub warzyw. Zamiast innych szkodliwych
produktów jedzcie owoce i warzywa na surowo (ew. przyrządzane na
parze), możecie też dodać od czasu do czasu jakąś rybę, ale niech nie
będzie ona smażona, nasze dania powinny być lekkie i dające nam
energię, a nie ciężkie i spowalniające nas. Aby pozbyć się toksyn z
naszego organizmu warto pić codziennie lub raz na jakiś czas (według
własnego uznania) wodę z różową solą himalajską (jest to
najzdrowsza sól na świecie; nie używajcie do tej solanki taniej soli ze
sklepu!) - na 1,5 litra wody dodajemy około trzech małych łyżeczek
tej soli (możesz zmienić ilość dodawanej soli, jeżeli uważasz, że
podana ilość jest dla ciebie zbyt mała lub zbyt duża) - picie owej
solanki pomaga również w przezwyciężeniu chęci sięgnięcia po coś
niezdrowego.
Co do ruchu to warto również dokupić sobie trampolinkę i chociaż
kilka minut dziennie na niej poskakać, to bardzo dobre ćwiczenie,
pobudza cały nasz organizm i pomaga w wydalaniu toksyn. Aby
pozbyć się depresji warto również wykonywać jakieś ćwiczenia,
najlepiej wykonywać je codziennie, minimum przez 5 minut. Mogą to
być pompki, brzuszki i przysiady (to taki zestaw minimum). Można też
ułożyć sobie trochę dłuższy trening dodając do tego podciąganie się
na drążku, trening barków, odwrócone pompki (na triceps), wspięcia
na palcach czy martwy ciąg - musimy sami zdecydować jakie
ćwiczenia nam najbardziej pasują i dobrać je pod siebie, ale ważne
jest to, abyśmy robili minimum 5 minutowy intensywny wysiłek
każdego dnia! To jest bardzo istotne!
Ostatnią rzeczą, którą bardzo polecam i oczywiście przetestowałem na
sobie jest krótki codzienny post od 18:00 do 8:00 (w tym czasie
możemy pić jedynie wodę... no chyba, że czujemy się bardzo głodni,
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to wtedy możemy ewentualnie coś niewielkiego zjeść, ale niech owy
posiłek nie przekracza 50 kcal - warto go również popić dużą ilością
wody, aby nasz żołądek się nią mocno napełnił, co lekko zmniejszy
uczucie potencjalnego głodu, jaki możemy w tym czasie odczuwać) ten post jest niezmiernie przydatny, gdy mamy nadwagę, naprawdę
go polecam... ale nawet jeżeli tej nadwagi nie mamy to i tak warto go
stosować, nie będziemy podjadać w nocy i nasz organizm będzie miał
więcej czasu, aby przetrawić jedzenie, jakie jedliśmy w ciągu dnia.
Prawdopodobnie dzięki temu będziemy mogli trochę krócej spać.
Po kilku miesiącach stosowania moich rad twój stan psychiczny na
pewno się poprawi, a za rok nie powinno być śladu po twojej depresji,
bo w zdrowym ciele zdrowy duch! Pamiętaj, aby być regularnie
aktywny fizycznie i zdrowo się odżywiać, a żadne choroby czy
depresje nie będą się ciebie czepiać. Wszystkie powyższe rady (oprócz
skakania na trampolince - robiłem za to regularnie przysiady z
wyskokiem) przetestowałem (długoterminowo) na sobie i wiem, że są
skuteczne (napisane 03.05.2016).
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Oczyść swój umysł
Wiele osób w dzisiejszych czasach ma zbyt dużo myśli w swojej
głowie... chodzą ciągle zamyśleni, zastanawiają się nad czymś,
prowadzą dialog w swojej głowie, a nawet na głos gadają do siebie.
Niewiele osób wie, że nie jest to dobry stan (większość ludzi uznaje to
za stan normalny i nawet nie zastanawia się nad tą kwestią). Nasz
umysł powinien być dość mocno czysty... powinien być również mocno
spokojny... jak spokojne morze w słoneczny dzień... są fale, ale
jednak nie przejmują kontroli nad całym "krajobrazem".
Aby osiągnąć wewnętrzną ciszę, człowiek powinien rozwiązać swoje
życiowe problemy, które najmocniej zaprzątają jego głowę... powinien
pogodzić się z ludźmi, z którymi jest skłócony, rozwiązać różne
nierozwiązane sprawy rodzinne itd. - ważne jest, aby porozmawiać tak
od serca z osobą, z którą mamy jakiś zatarg... i niezależnie od tego,
jak będzie przebiegać ta rozmowa, zawsze staraj się gasić wszelkiego
rodzaju zbędne emocje, a nie je podsycać... bo gdy będziemy je
podsycać to zamiast rozwiązać konflikt będziemy sprawiać, że będzie
on trwał nadal... nie dodawaj drewna do ognia... ugaś ogień (ognisko)
wodą... nie pozwól, aby konflikty powodowały, że twój umysł będzie
wiecznie wzburzony, zdenerwowany i niezdrowo podekscytowany...
tego chcemy uniknąć. Gdy już rozwiążesz większość tego typu
problemów, to z samego tego faktu twój umysł będzie spokojniejszy,
nawet bez żadnej medytacji. Umysł często nadmiernie pracuje, bo są
w twoim życiu jakieś nierozwiązane problemy i osiąga spokój, gdy te
problemy znikają.
Dodatkowo bardzo pomocną metodą na oczyszczenie swojego umysłu
jest "obserwacja" swoich myśli i emocji. Niektórzy starają się również
obserwować swoje fizyczne ciało, jest to również dobry pomysł, ale
gdy opanujesz obserwowanie swoich myśli (staniesz się pewnego
rodzaju obserwatorem) to bycie świadomym swojego ciała będzie
czymś spontanicznym, to przyjdzie samo z siebie. Obserwowanie
swoich emocji jest najprostszą rzeczą. Gdy odczuwasz jakieś emocje
(jakiekolwiek) to po prostu skup się na tym, gdzie dokładnie je
odczuwasz i po prostu je obserwuj (przeważnie będą się pojawiać w
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okolicy czakry serca). Po kilku tygodniach, miesiącach zobaczysz, że
pewne emocje nie mają już nad tobą takiej kontroli, jaką miały
wcześniej. Co do naszych myśli to również je musimy obserwować...
ale co ważne, nie staraj się ich blokować, po prostu pozwól swoim
myślom być, niech się pojawiają i niech znikają... ty po prostu bądź
obserwatorem... nie zasilaj ich nawet w najmniejszym stopniu... myśli
przychodzą i odchodzą... niczym chmury na niebie... i w ten sposób
wiele myśli przestanie istnieć, bo stracą źródło zasilania i po prostu
umrą niczym kwiat bez wody.
Po kilku miesiącach takiej praktyki powinniśmy wyrobić w sobie
pewien nawyk bycia obserwatorem, a nasze oczyszczanie umysłu
nabierze właściwego tempa. Po kilku latach pojawi się w tobie duży
spokój, a nawet pewnego rodzaju pustka, będziesz miał wrażenie,
jakby twój mózg w ogóle nie istniał, ale zarazem będziesz mógł
normalnie funkcjonować. Będziesz również odczuwać swoje ciało jako
pustkę, jakby nic w środku nie było, pustka będzie odczuwalna
wszędzie (nawet na zewnątrz), gdyż twój umysł będzie w pewien
sposób pusty (osiągnie wyższy stan oczyszczenia)... ale zarazem z tej
pustki będzie wyłaniać się pełnia, szczęście, miłość, spełnienie... więc
nie bój się tego procesu... daj się ponieść swojemu przeznaczeniu...
bądź obserwatorem swoich emocji i myśli, rozwiąż swoje życiowe
problemy, a zobaczysz, że twoje życie stanie się pełniejsze i będziesz
w realny sposób odczuwać spełnienie, jakie daje ci sam fakt
egzystencji na tym świecie (napisane 04.05.2016).
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Otwórz się na Prawdę
Prawda jest w twoim sercu, w twoim wnętrzu, otwórz się na Nią...
teraz... w tej chwili... nie czekaj ani minuty dłużej... po prostu się
otwórz... poczuj jak zstępuje na ciebie Boska Energia... Ona otwiera
cię na Prawdę ukrytą w tobie... pozwól Jej działać... niech płynie w
twoich meridianach i niech aktywuje wszystkie punkty w twoim ciele
potrzebne do wejścia w nowe postrzeganie, do wejścia w nowe
zrozumienie, do wejścia w nową rzeczywistość ukrytą przed zwykłymi
ludźmi zaganianymi za normalnym życiem... otwórz się na Prawdę, a
Prawda zamieszka w tobie i pozostanie tam na wieki... będzie od tej
pory stałym gościem w twoim wnętrzu, w twoim sercu... będziesz z
Nią w jedności... nie będziesz już miał problemów z Jej
rozpoznaniem... i już nic nie będzie mogło zostać przed tobą ukryte.
Światło Prawdy rozświetla najpierw nasze wnętrze, a później
wszystko, co znajduje się na zewnątrz... nic co kłamliwe i fałszywe nie
jest w stanie się ukryć przed kimś, kto promieniuje ze swojego
wnętrza czystym Światłem wprost ze Źródła. Bądź dobrym
człowiekiem, postępuj uczciwie, a w swoim czasie otrzymasz Boskie
Światło, które otworzy cię na Prawdę i poznasz Jej smak... poznasz Jej
zapach... poznasz Jej miękkość... zakochasz się w Niej i już Jej nie
opuścisz... bo będziecie stanowili jedno ciało (napisane 04.05.2016).
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Otwórz się na Boga
Nie bądź obojętny wobec ludzkiego cierpienia... pomagaj ludziom w
potrzebie... a dzięki dobrym uczynkom, kiedyś doświadczysz
niesamowitej Miłości Bożej... poczujesz Boską opiekę kochającego
Ojca, który nigdy o tobie nie zapomniał, wiecznie ma ciebie w swoich
myślach, wysyła ci non stop słowa pocieszenia, słowa mądrości, dobre
rady... naucz się z tego korzystać... otwórz się na Boga, otwórz się na
Jego Światło, wchłoń Je, napełnij się Nim po same brzegi... Bóg myśli
o tobie cały czas, obserwuje twoje poczynania, trzyma za ciebie kciuki
w chwilach większego cierpienia... i zawsze pomaga... otacza cię
swoim Światłem... poczuj Boga w trudnych chwilach... nie zamykaj się
przed Nim... otwórz swoje bramy... wpuść w siebie Boskie Światło...
niech ono płynie w tobie niczym woda w rwącym strumyku... niech cię
obmywa ta Boska Esencja Istnienia... to, czego doświadczysz, będzie
niesamowite... ukojenie... otarcie łez... czujesz również woń
kwiatów... to zapach łąki... jest tam również twój wymarzony dom...
poczuj to... to przyszłość... która zaczyna się już dziś (napisane
04.05.2016).
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Bądź inspiracją dla innych
Zawsze staraj się być najlepszą wersją siebie samego, postępuj wobec
innych tak, jakbyś chciał, aby wobec ciebie postępowano... jak o
czymś nauczasz, to wpierw sam się do tego stosuj... jak mówisz o
zdrowej diecie, to sam ją najpierw wciel w życie... jak mówisz, aby
być aktywnym fizycznie, to najpierw sam taki bądź... jak mówisz o
miłości i współczuciu, to umiej zastosować to wobec innych... nie bądź
hipokrytą... najpierw osiągnij pewne rzeczy, wyrób sobie pewne
nawyki np. żywieniowe, odnośnie samoobserwacji swoich myśli,
odnośnie regularnej aktywności fizycznej itp, a później z pozycji
osoby, która ma empiryczne doświadczenie, która coś osiągnęła
przemów do ludzi... niekoniecznie do tłumów, mogą być to pojedyncze
jednostki, ale z takiej pozycji będziesz znacznie bardziej wiarygodny...
i to da ci siłę, aby w realny sposób pomóc osobom, które się do ciebie
zwracają. Bądź inspiracją dla innych... gdy zobaczą, że stosujesz się
do tego, o czym nauczasz, ludzie będą cię znacznie chętniej słuchać.
Bądź przykładem właściwego postępowania, a staniesz się światłem
dla błądzących w ciemności (napisane 08.05.2016).
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Nigdy nie trać nadziei
Niezależnie w jak kiepskiej sytuacji jesteś, niezależnie od tego, jak
masz w życiu ciężko, pamiętaj, że Bóg zawsze jest przy Tobie i czeka,
aż się do Niego zwrócisz... On chce ci pomóc... napełnić cię nadzieją,
dodać ci sił, dodać otuchy... nie rezygnuj z Boga, szczególnie wtedy,
gdy całe życie ci się wali, a sam nie widzisz już sensu swojej
egzystencji... skieruj swój wzrok ku Niemu... On jest w stanie
rozwiązać każdy twój problem, każdą złą sytuację, nigdy w to nie
wątp!
Nie ma sytuacji bez wyjścia... są jedynie nasze wygórowane
oczekiwania wobec życia, które sprawiają, że cierpimy... są również
złe decyzje, jakie w życiu podjęliśmy, ale odwagi! Wszystko da się
naprawić i każdy ciężar da się udźwignąć, gdy Bóg nas wspiera... więc
nie trać nadziei, twoje życie może jeszcze wyglądać inaczej... dlatego
weź Boga za rękę i nigdy Go nie puszczaj! Z Nim przejdziesz wszystkie
trudy życiowe, gdyż On jest Miłością, która rozpuszcza wszelkie zło...
jest On również rozwiązaniem wszelkich twoich problemów, które cię
obecnie tak mocno przygniatają... więc napełnij się Bogiem, wlej w
siebie nadzieję, odwagę i siłę i zawalcz o lepsze jutro... a nawet jak
nie masz obecnie siły, aby cokolwiek zrobić, to pamiętaj, że Bóg jest
tą siłą, która może podźwignąć rzeczy dla ciebie zbyt ciężkie!
Niech Bóg wejdzie w twoje życie i niech w nim zamieszka na stałe...
niech wejdzie w twoje serce i niech w nim się rozgości... niech wypełni
cię całego, abyś mógł być z Nim w jedności i abyście już razem,
wspólnie szli przez życie... razem z Bogiem jest łatwiej, nie trzeba już
walczyć z życiem, następuje akceptacja otaczającej cię rzeczywistości
(rozumiesz, że z jakiegoś powodu twoje życie wygląda tak jak
wygląda), oraz następuje zmiana tego, co wydawało się niemożliwe do
zmienienia... zło powoli odchodzi z twojego życia i przychodzi dobro...
przychodzi również nowy dzień, słońce pojawia się na horyzoncie...
robisz wdech i wydech... nowe życie nadchodzi... musisz tylko przejść,
co masz przejść... zrobić co masz zrobić... i wiesz... że z Bogiem ci się
uda... że chwile, gdy miałeś łzy w oczach przeminął... i pojawią się w
swoim czasie łzy szczęścia i będziesz dziękować Bogu, że tak mocno
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odmienił twoje życie, a przecież ono było takie szare i ponure i nie
było żadnej nadziei na zmianę... a teraz po czasie w twoje życie
weszły promyki słońca... i z każdym dniem jest ich coraz więcej i
więcej... i szybko stwierdzasz, że powierzenie się Bogu było najlepszą
decyzją w twoim życiu!
Gdy wołamy Boga głosem rozpaczy, Bóg odpowiada, przychodzi i
zamieszkuje w naszym życiu na stałe, wspiera nas swoją Miłością na
każdym możliwym kroku. Powierz się Bogu, a twój życiowy krzyż
stanie się dużo lżejszy, bo jak to Jezus mówił: „Albowiem jarzmo moje
jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (napisane 11.05.2016).
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Obserwuj swój smutek, a z czasem zniknie
Pewnie nie raz pomyślałeś: "Co za smutny dzień"... ale czy faktycznie
dzień sam w sobie może być smutny? A może tylko ci się tak wydaje,
gdyż twój umysł jest pogrążony w smutku? Twój umysł zabarwia
twoją rzeczywistość... im umysł jest bardziej zharmonizowany, tym
wyraźniej widzisz świat zewnętrzny w jego prawdziwych barwach. Nie
pozwól, aby twoje widzenie rzeczywistości było wypaczone przez twój
niewybalansowany umysł... wybalansuj go... obserwuj jego stan... i
pozwól się wszelkim negatywnym stanom rozpuścić... niech
przeminął... niech twój umysł stanie się czysty i klarowny... niczym
czyste niebo w słoneczny dzień... chmury negatywizmu szybko się
rozpuszczają... zmieniają kolor na właściwy... na biały... ten kolor
zmienia się sam... ty jesteś tylko obserwatorem... kimś, kto akceptuje
rzeczywistość... rozumie ją w sposób nieintelektualny... nie analizuje,
nie ocenia... po prostu obserwuje... w ciszy i spokoju... jako
obserwator nie walczysz z życiem, tylko je akceptujesz takie, jakie
jest... zmieniasz, co należy zmienić, a jeżeli czegoś zmienić nie
możesz to trudno, widocznie tak z jakichś powodów musi być... i nie
musisz znać przyczyny wystąpienia pewnych zdarzeń w swoim życiu...
po prostu jest jak jest... i wiedz... że nawet najgorsze dni kiedyś
przeminął... i nastanie nowy dzień... i wyjdzie słońce... Wielkie
Słońce... i oświetli twój umysł, ciało i duszę... i od teraz będzie ci
wiecznie towarzyszyć w twojej życiowej podróży, będzie twoim
przewodnikiem, pocieszycielem i wielkim wsparciem (napisane
11.05.2016).
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Każdą ranę można uleczyć
Niektórzy z nas mieli w swoim życiu wiele bardzo ciężkich chwil,
niekiedy trwały one przez długi okres czasu i były bardzo intensywne i
dotkliwe... te bardzo ciężkie chwile nas uszkodziły... naszą psychikę,
nasze poczucie własnej wartości... nabawiliśmy się licznych
mentalnych urazów, zaczęliśmy w sobie odczuwać notoryczny lęk i
stres... zaczęliśmy się bać ludzi... zaczęliśmy czuć się niepewnie
patrząc im w oczy... nie odnajdujemy się już w codziennym życiu i nie
podoba się nam nasza egzystencja... z pesymizmem patrzymy w
przyszłość... czujemy się, jakbyśmy już przegrali swoje życie, a
przecież na dobre jeszcze się nie rozpoczęło... powinny być przed
nami najlepsze lata życia, ale tak nie jest, a przynajmniej my tego tak
nie widzimy.
Jeżeli utożsamiasz się z tym, co napisałem powyżej to wiedz, że
zawsze jest nadzieja na lepsze jutro, niezależnie od tego ile skaz
zostało zrobionych w twojej psychice... jest pewna Moc w kosmosie,
która może uleczyć każdą ranę, nawet tą siedzącą bardzo głęboko w
tobie... tą Wielką Mocą jest Bóg... powierz się Mu, a z czasem twoje
życie zacznie się odmieniać... początkowo mogą być to niezauważalne
zmiany... bardzo powolne, ale jednak one będą następować... powoli
będziesz poruszać się do przodu... tylko Mu zaufaj, oddaj Mu swoje
życie we władanie, a On już uczyni z nim to, co powinien, przywróci je
do równowagi, twoje życie, oraz ciebie samego... nigdy w to nie
wątp... i nigdy się nie poddawaj!
Wszystko się da uleczyć, nawet ludzi w stanie skrajnie ciężkim... dla
Boga nie ma rzeczy niemożliwych! Z czasem wyjdziesz do ludzi,
nabierzesz pewności siebie, twój lęk gdzieś przeminie... zaufaj Bogu,
tej Wielkiej Sile, temu Wielkiemu Słońcu oświetlającemu twoje lico...
zaufaj tej Wielkiej Światłości i daj się Nią wypełnić... Ona nigdy cię nie
zawiedzie... Ona po to jest, aby przywrócić cię do równowagi, aby
postawić cię na nogi, abyś ponownie chodził o własnych siłach, abyś
ponownie funkcjonował w świecie.
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Gdy już się powierzysz Bogu, czas będzie działał na twoją korzyść...
im więcej czasu minie, tym zdrowszy będziesz... pamiętaj, że czas goi
wszelkie rany, a z pomocą Boga twoje życie nabierze pozytywnych
kolorów, ponownie pojawi się uśmiech na twojej twarzy... bądź
wdzięczny za to, że prowadzi cię sam Bóg... cóż za ulga mieć
najlepszego przewodnika we Wszechświecie... więc nigdy się nie
poddawaj i idź do przodu, kroczek za kroczkiem, byleby do przodu.
Bóg jest jak wielki magnes, który gdy tylko się Mu powierzysz
przyciągnie cię do siebie, twoje kroki będą pewniejsze i szybsze... Bóg
cię przyciąga, napełniając swoją Boską Miłością... ta Miłość cię
uzdrawia, ta Miłość koi twój smutek i leczy twój ból... jesteś obecnie w
ramionach samego Stwórcy... jesteś bezpieczny... jestem tutaj... i tulę
cię do mojej piersi... już dobrze... bądź spokojny... jestem tu, aby cię
pocieszyć, aby dać ci to, co zostało ci odebrane, spokój ducha... teraz
już bądź spokojny... nowy dzień przyjdzie... i będzie to lepszy dzień...
bo Ja będę przy tobie... chociaż tak naprawdę to cały czas byłem...
podpowiadałem ci jak żyć, ale mnie nie słuchałeś... wyciągałem do
ciebie rękę, ale jej nie chwytałeś... teraz jesteśmy razem... i tak też
przejdziemy przez życie... wspólnie.
Pamiętaj również, że w życiu czasem trzeba przejść ciężkie chwile...
trzeba spalić naszą karmę... oczyścić swoje wnętrze... życie to nie
bajka... czasem będzie bolesne... ale z Bogiem wszystko będzie
łatwiejsze... Bóg jest ukojeniem, którego tak mocno szukamy... jest
On lekarstwem nałożonym na naszą ropiejącą ranę... powierz się
Bogu, a zyskasz nowe życie, nowe lepsze jutro i odnajdziesz samego
siebie, odnajdziesz swoją życiową drogę i swój życiowy cel. Bóg cię
kocha, pamiętaj o tym... i zawsze jest na wyciągnięcie ręki...
zawsze... więc wyciągnij do Boga swoją dłoń... a gdy On ją chwyci...
ty już nigdy jej nie puszczaj! (napisane 17.05.2016)
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Życie zawsze działa na twoją korzyść
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że życie działa zawsze na ich
korzyść... myślą, że jak coś złego dzieje się w ich życiu to jest to kara
Boża lub jakaś niesprawiedliwość... nie zastanawiają się nad tym, że
może jest to konieczne, aby ich karma mogła zostać oczyszczona...
aby ich życie mogło zostać przebudowane... aby ich los mógł zostać
odmieniony na bardziej zharmonizowany z ich wnętrzem.
Czasami spadną na nas ciężkie sytuacje, czy to rodzinne, finansowe,
czy przyjacielskie... czasami nie jedna znajomość, czy związek się
rozpadnie... ale jak ktoś rozumie życie, to pozwoli się dziać temu, co
ma się dziać... i będzie postępować tak, jak czuje jego wnętrze (jego
duchowa natura)... nie będzie walczyć i próbować zatrzymać pewnych
sytuacji... pewne rzeczy powinny się wypełnić i nie ma sensu tego
powstrzymywać... pozwólmy naszej karmie się spalić (rozwiązać /
dopełnić). Nie ma w życiu przypadków... więc poddajmy się naszemu
przeznaczeniu... niech nasza karma się spala i niech nasz los się
odmienia... ku lepszemu... bo karma nas zniewala, szczególnie ta
ciężka... a gdy tylko ją spalimy, nasza dusza odetchnie, odczuwając z
tego faktu prawdziwe szczęście i wolność.
Czasami będziemy musieli trochę wycierpieć, ale z Bogiem dużo
łatwiej sobie poradzimy z tymi zmianami nie do końca dla nas
przyjemnymi. Bóg jest osłodą, pocieszeniem, zrozumieniem... z Nim
jest naprawdę dużo łatwiej to wszystko przejść. Nie musisz
wszystkiego rozumieć... musisz jedynie poddać się Jego woli... niech
się ona wypełni... a wszystko będzie dobrze. Jeżeli twoje życie było
"wykrzywione" to się naprostuje. Możesz nie rozumieć pewnych
rzeczy, jakie w twoim życiu będą się działy, ale nie jest to aż tak
istotne... po prostu bądź niczym liść na wietrze... pozwól Bogu ustawić
cię w życiu tam, gdzie powinieneś być, a pojawi się w tobie uczucie
spełnienia i prawdziwego szczęścia płynącego z twojego wnętrza.
Wolność i szczęście, jakiego zaczniesz doświadczać, będzie
przewyższać wszystko to, co do tej pory znałeś... odnajdziesz prawdę
i spokój oraz ukojenie, którego tak długo szukałeś, szarpiąc się z
życiem (napisane 19.05.2016).
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Pozwól Bogu działać
Wiele osób nie pozwala Bogu na działanie, gdy chodzi o pewne ważne
aspekty ich życia... nie chcemy, aby Bóg ruszał nasze wygodne życie,
nie chcemy powiedzieć do Boga słów: "Boże zabierz z mojego życia
wszystko, co uznasz za stosowne"... boimy się tego powiedzieć, bo
jeszcze Bóg przerwałby naszą sielankę. Mówimy, że Bóg jest dla nas
ważny, ale czy faktycznie chcemy, aby Jego wola się wypełniła
względem naszego życia? Czy jednak kurczowo trzymamy pewne
rzeczy (sprawy) tylko po to, abyśmy my mogli czuć się dobrze?
Czasami trzeba pozwolić pewnym rzeczom odejść... czasami nie
będziemy z tego faktu zadowoleni, szczególnie w początkowej fazie
"rozstania", ale z czasem zobaczymy, że było to dla nas korzystne...
więc nie ma co się tak wzbraniać przed wolą Bożą... niech się ona
wypełni względem naszego życia... niech się rozleje na każdy jego
aspekt... niech przeniknie wszystko, co nas otacza.... i niech się
dzieje... niech się dzieje to, co Bóg chce... to, co On uważa, że
powinno się dziać... niech zostanie nam zabrane absolutnie wszystko,
co według Niego powinno być nam zabrane i niech zostanie nam dane
to, co według Niego powinno nam być dane... i wtedy po pewnym
czasie nasze życie stanie się harmonijne i szczęśliwe... wypełni się
szczerą radością płynącą z naszego wnętrza... więc nie bój się prosić
Boga o to, aby Jego wola się wypełniła względem nas i naszego
życia... możemy na tym jedynie zyskać!
Wiedz, że Bóg zawsze działa na twoją korzyść... nie zawsze musisz to
dostrzegać (szczególnie w początkowej fazie), ale tak jest... po prostu
Mu zaufaj... a twoje życie się odmieni... na lepsze (napisane
24.05.2016).
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Nie bój się tego co nowe
Nie bój się stracić swojego starego życia na rzecz nowego... nie
wszystko, co nowe i nieznane jest złe... czasami Bóg chce odmienić
nasze życie, aby dać nam lepsze... my niestety często nie chcemy
nowości i trzymamy się kurczowo naszych starych rzeczy, sytuacji,
znajomości, pomimo że często bywa to dla nas toksyczne... musimy
puścić to, co nas zniewala i zobaczyć, do czego to doprowadzi, nawet
jeżeli początkowo będziemy mieli w sobie uczucie straty... a wiedz, że
nie każda strata jest dla nas czymś negatywnym... czasami to ona
spowoduje, że wypłyniemy na szerokie wody oceanu.
Prawdziwy podróżnik Wszechświata jest elastyczny i dostosowuje się
do zmian w swoim życiu... nie bój się ich... po prostu popłyń z prądem
życia... wsłuchaj się w głos Boga i bądź jak liść na wietrze unoszony
przez samego Stwórcę, On wie gdzie masz dolecieć... i On cię tam
zaprowadzi... jeśli tylko Mu na to pozwolisz i nie będziesz się wyrywać.
Twoje serce w odpowiednim momencie ci podpowie, co masz robić i
jak działać... nie bój się zmian... nie bój się odciąć od niektórych
osób... niektóre znajomości muszą odejść w zapomnienie, aby mogły
przyjść nowe, bardziej korzystne.
Rozpostrzyj skrzydła i leć ku nowemu życiu... nie bój się stracić tego,
co stare... w twoje życie niebawem wejdzie dużo nowości... i nie
rozmyślaj już tak mocno o swojej przykrej przeszłości... puść ją...
pozwól temu, co stare i toksyczne odejść... i przywitaj nowe... bez
zaszłości, bez wiecznego rozmyślania o tym, kto kiedyś coś niemiłego
w naszą stronę powiedział, po prostu to wszystko puść i pozwól sobie
odpocząć... pozwól sobie na trochę szczęścia... i w ciszy i z
uśmiechem wejdź przez drzwi, jakie się przed tobą otworzyły
(napisane 27.05.2016).
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Jak osiągnąć szczęście?
To pytanie pewnie każdy z was sobie zadawał... ale czy ktoś znalazł na
to pytanie odpowiedź? A odpowiedź jest prosta... nie należy
gromadzić rzeczy, tylko należy się ich pozbywać. Im więcej masz
rzeczy (szczególnie tych niepotrzebnych), tym gorzej dla ciebie.
Zauważ, że ludzie prawdziwie szczęśliwi mogą mieć bardzo mało i
przeważnie nie mają dużych wymagań od życia... zadowala ich prosta
egzystencja, bez zbędnego przepychu, rozrywek itp. Jak chcesz być
szczęśliwy, to usuń ze swojego życia to, co zbędne, po prostu
"odejmuj" zamiast "dodawać" (tyczy się to też znajomych, szczególnie
tych toksycznych)... pozbądź się zbędnego balastu, a twoje życie
rozświetli się niczym milion słońc... i poczujesz ulgę... której nie
mogłeś odnaleźć z powodu zagracenia swojego życia zbędnymi
rzeczami i toksycznymi znajomościami (napisane 29.05.2016).
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Naucz się cieszyć drobiazgami
Twoje szczęście nie zależy tylko od wielkich osiągnięć, tych w życiu
będziesz miał mało... szczęśliwe życie opiera się o te drobne chwile, w
których wieje na nas wiatr, w których czujemy zapach kwiatów, w
których pada na nas rześki deszcz... to te drobne chwile dają nam
szczęście, tylko tak często je ignorujemy, pędząc przez życie...
zatrzymaj się na chwilę, powąchaj kwiaty, popatrz na zachód słońca,
poczuj krople deszczu na swojej twarzy... musisz czasem zwolnić, aby
doświadczyć życia... w końcu po to tu jesteś... aby go doświadczać...
aby czuć, wąchać, dotykać... nie uciekaj przed tym... pozwól sobie na
bycie szczęśliwym (napisane 29.05.2016).
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Nie na wszystko masz wpływ
Nie przejmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu... ta rada brzmi
jak banał, ale jeżeli zastosujesz się do niej to twoje cierpienie się
znacznie zmniejszy, przede wszystkim to mentalne. Ludzie za bardzo
zamartwiają się rzeczami, na które nie mają wpływu... nie rób tego, to
nie ma sensu... jeżeli możesz coś zmienić i czujesz, że należy to zrobić,
zrób to! ... ale jeżeli czegoś zmienić nie możesz, to daj sobie spokój, po
prostu zaakceptuj rzeczywistość... a gdy zbyt dużo stresu cię coś
kosztuję, to zatrzymaj się na chwilę... zrób głęboki wdech, a po chwili
zrób solidny wydech, wydychając całą negatywność, złość i stres, niech
ten negatywizm opuści twój umysł i ciało... i gdy już ta negatywna
energia znajdzie się na zewnątrz, to niech zostanie oczyszczona przez
twoich opiekunów... zrób kilka takich wydechów... a nawet i
kilkanaście... według uznania... i według potrzeby... i po wydaleniu z
siebie tej złej energii poczujesz się lepiej.
Pamiętaj, w życiu nie możemy wszystkiego kontrolować... skup się na
swoim przeznaczeniu, staraj się je wypełnić, ale nie zamartwiaj się
rzeczami pobocznymi, które w ciebie uderzają, a na które nie masz
wpływu... jest jakaś przyczyna, która powoduje, że czasami dostaniemy
jakąś negatywnością... ale nie martw się... wszystko jest dobrze...
skoro nie mamy na coś wpływu, a mimo to się dzieje, to znaczy, że tak
ma być, my mamy jedynie to odebrać, przetransmutować (zmierzyć się
z tym i rozwiązać ten problem, tą negatywność) i pójść dalej... więc nie
zamęczaj swojego umysłu stresami i negatywnością... wszystko, co się
dzieje, ma swój ukryty sens, niekoniecznie musimy go dostrzegać, ale
tak właśnie jest.
Bóg prowadzi nas swoimi ścieżkami, my jedynie musimy to dostrzec i
nie szarpać się z życiem wykrzykując na cały świat, jaka to nam się
krzywda dzieje. Bądź spokojny i rób swoje, miej oczy szeroko otwarte,
nie przegap wskazówek, wsłuchaj się w swoje wnętrze... ono cię
pokieruje... ono jest twoim drogowskazem... więc słuchaj... intensywnie
słuchaj... a usłyszysz, co masz usłyszeć i będziesz wiedział co robić
dalej, jak iść i gdzie iść... niech od dzisiaj Wielkie Światło mieszkające w
twoim wnętrzu będzie twoim drogowskazem (napisane 10.06.2016).
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Mistyczna kontemplacja
Aby stać się mistykiem, trzeba przyjrzeć się temu, co robili święci... i
jeżeli będziemy wystarczająco dokładnie badać ten temat, to
zauważymy, że wszystkich świętych łączyła jedna rzecz, a mianowicie
intensywnie skupiali swój umysł na Bogu... i według mnie jest to
jeden z kluczy do mistycznych drzwi... musi nastąpić transformacja
naszego umysłu, musi on zostać przemieniony do nowego świetlistego
umysłu, który będzie trwale połączony z Bogiem... jest to też swojego
rodzaju najlepsza możliwa medytacja... czyli taka kontemplacja,
skupienie się na Stwórcy, na Najwyższym Źródle, Wiecznym Świetle.
Jeżeli będziemy tak robić wystarczająco długo, zauważymy, że nasze
połączenie z Bogiem się pogłębia, że zaczynamy odczuwać Boskie
Energie jakie spływają na nasz umysł, które zaczynają go wypełniać...
Boskie Energie spadają na nas niczym mistyczny deszcz... kropla za
kroplą... aż pojawia się wielki strumień, który niczym jak rwąca rzeka
wlewa się w naszą głowę, ale w subtelny sposób, delikatny... ale
zarazem dobrze odczuwalny... i powoli transformowani jesteśmy do
mistycznego człowieka połączonego z Najwyższym Źródłem... ta droga
jest długa, ale mistyczny deszcz coraz silniej na nas kropi... i trwa to
codziennie... raz silniej, raz słabiej... ale jednak ciągle ten mistyczny
deszcz na nas kapie.
Skupienie swojego umysłu na Bogu daje wspaniałe rezultaty...
traktujmy Boga z należytym szacunkiem podczas naszych
kontemplacji, pamiętajmy, że jest to Najwyższa Inteligencja i
Najdoskonalsza Istota we Wszechświecie... powiedz czasem podczas
takiej kontemplacji "Przyjdź Panie"... "Przyjdź..." ... niech jeszcze
więcej Boskiej Energii się w nas wleje... zatopmy się w Bogu, w Jego
Nieskończonej Miłości... Przyjdź Boże... wypełnij nas swoją Miłością,
swoim Pocieszeniem, swoim Zrozumieniem i swoją Mądrością...
chcemy, choć w małym stopniu stać się tacy jak Ty... tacy miłosierni,
tacy umiejący pocieszyć i zrozumieć drugiego człowieka... i
chcielibyśmy być mądrzy, abyśmy umieli odróżnić prawdę od fałszu...
abyśmy nigdy nie stali po złej stronie barykady... Przyjdź Panie...
Pomóż nam... Pomóż mi... Przyjdź... wypełnij mnie całego swoją
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Miłością i Dobrocią... niech mistyczny deszcz oświecenia spadnie na
moją głowę i ją oświeci... niech moje meridiany zostaną wypełnione
Twoim Światłem... niech moja osoba zostanie przetransformowana do
nowej mistycznej formy... niech transformacja trwa... niech trwa... aż
się wypełnią wszystkie dni mojego życia... i wtedy się spotkamy, w
swoim czasie, gdy wypełnię swoje przeznaczenie... wtedy będziemy
prawdziwie razem... ale teraz, gdy jestem tu na Ziemi, chcę osiągnąć
jedność z Tobą... w tym ciele... i pragnę, aby moje zjednoczenie z
Tobą przyczyniło się do wzrostu innych istot... aby dzięki mojej
transformacji ten świat stał się lepszym miejscem do życia... pragnę
być narzędziem w Twoich rękach, aby nowy lepszy świat ukazał się
nam wszystkim... tu za naszego życia... pragnę, aby więcej Bożego
Światła rozlało się na świat.
Niech każdy skoncentruje swój umysł na Bogu... w ten sposób
zmienimy ten świat na lepsze... bo w nasze głowy wleje się Jego
Mądrość i dzięki temu nie będziemy podejmować głupich decyzji,
będziemy szli prawą ścieżką czyniąc wszędzie gdzie się da dobro...
więc łącz się z Bogiem, odnajdź w sobie to ciche miejsce, w którym się
z Nim spotkasz... zjednocz serce i umysł i niech zostanie utworzony
silny tunel zjednoczenia między tobą a Bogiem... i od tej pory zawsze
z Nim bądź, w jedności, w połączeniu, ja w Nim a On we mnie... niby
dwa ciała, ale zarazem jedno (napisane 14.06.2016).
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Nikt nie jest idealny
W swoim życiu popełnimy wiele błędów, czasami będą to błędy,
których będziemy mocno żałować... ale nie martw się... ważne jest to,
że obecnie zdajesz sobie z tego sprawę, że w swojej przeszłości
popełniałeś błędne decyzje (szkodliwe czyny)... ta świadomość
pomoże ci nie popełniać kolejnych tego typu błędów w przyszłości.
Bądź świadom co złego zrobiłeś w swojej przeszłości, jeżeli możesz
coś jeszcze naprawić, zrób to... ale nie zadręczaj się swoimi błędami,
życie toczy się dalej, a ty masz misję do wypełnienia... więc nie
skupiaj się tak mocno na swojej przeszłości, idź do przodu, życie
wciąż trwa, działaj, pokaż światu swoje dobre strony, wyeliminuj
swoje złe cechy i zachowania i bądź uważny swoich czynów... i
pamiętaj... nikt nie jest idealny i nikt nie robi zawsze wszystkiego tak,
jak trzeba... błędy się zdarzają... nawet te poważniejsze.
Wyciągnij wnioski ze swojej przeszłości i wiedz, że wciąż masz szansę
rozkwitnąć niczym piękny kwiat... tylko idź do przodu, nie oglądaj się
za siebie, przeszłości już się nie zmieni, a życie toczy się dalej
(napisane 23.06.2016).
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Nie musisz być doceniony
Wiele osób za swoje działania na rzecz lepszego świata oczekuje
docenienia... niekoniecznie muszą wymagać tego w sposób "wyraźny",
ale chodzi o to, że wewnątrz siebie go pragną... ale te jednostki
zapominają, że gdy robią coś dobrego dla świata, to powinny robić to
całkowicie bezinteresownie, nie wymagając niczyjej wdzięczności.
Gdy naprawiasz świat z myślą, że w przyszłości ludzie będą cię za to
lubić, podziwiać, wywyższać to wcale nie jesteś tak do końca
miłosierny i tak naprawdę nie rozumiesz swojej misji czy nawet
życia... więc przestań oczekiwać podziękowań... a gdy one się
pojawią, przyjmij je, ale nie czuj się jakoś wyjątkowo z tego faktu...
po prostu, zrobiłeś, co miałeś zrobić, wypełniłeś swoje przeznaczenie
odgórnie zapisane, a że ktoś ci za to później dziękuję to sprawa
praktycznie nieistotna... w końcu nie po to się naprawia świat, aby
ktoś nam dziękował tylko po to, aby świat był naprawiony (i właśnie z
tego faktu możemy odczuwać wewnętrzne szczęście, że świat doznał
uleczenia).
Podziękowania to tylko skutek uboczny właściwego działania... i nie
należy w tym pokładać naszego szczęścia czy pocieszenia, gdy będzie
nam ciężej - naszym prawdziwym pocieszeniem jest widzenie, jak
nasze czyny w realny sposób pomagają światu... równie dobrze
możemy działać anonimowo... z czasem dzięki naszym działaniom
pewne rzeczy zmienią się na plus, ale nikt nie będzie do końca
wiedział kto faktycznie stał za tą zmianą, komu dziękować, gdzie jest
ta osoba, która pomogła świat zmienić... ta osoba po prostu nie była
zainteresowana
podziękowaniami...
była
tylko
i
wyłącznie
zainteresowana tym, aby świat stał się lepszym miejscem do życia...
zrobiła, co miała zrobić i odeszła w siną dal... pozostała anonimowa...
nigdy nierozpoznana... (napisane 23.06.2016)
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Zmień swoje myślenie
Wiele osób nagminnie w swojej głowie trzyma pesymistyczne myśli...
wiecznie są negatywnie nastawieni do swojej przyszłości oraz stanu
obecnego, ciągle o tym rozprawiają ze znajomymi bardzo się przy tym
emocjonując. Jeżeli jest tak w twoim przypadku to wiedz, że skoro tak
robisz, to nie rozumiesz życia, gdyż samo życie działa zawsze na
twoją korzyść.
Pesymizm jest wynikiem braku zrozumienia... jeżeli owo zrozumienie
pojawi się w twojej głowie, zaczniesz wszystko widzieć w zupełnie inny
sposób... sytuacje, które mieniły ci się w negatywnych barwach, nagle
ulegną rozjaśnieniu... zaczną być czymś dobrym... zaczniesz widzieć
je jako lekcję do przerobienia... jako karmę do spłacenia... jako coś,
co ma ciebie ulepszyć, a nie poniżyć i zgnieść.
Życie nie chce cię zniszczyć, ono chce ci pomóc rozkwitnąć... i nawet
jeżeli uważasz, że twoje życie jest wyjątkowo ciężkie to wiedz, że nic
nie trwa wiecznie... i nawet po największej burzy wychodzi słońce...
pomijając fakt, że ktoś inny mając takie samo życie, jakie ty masz,
mógłby być znacznie szczęśliwszy, bo widziałby sytuacje, jakie mu się
przytrafiają w inny sposób, widziałby je z innej perspektywy.
Pamiętaj, że życie samo w sobie zawsze działa na twoją korzyść...
więc nie walcz z nim, bo przegrasz i tylko narobisz sobie kłopotów...
po prostu poddaj się życiu... popłyń z jego nurtem... i gdy to zrobisz,
odnajdziesz wewnętrzny spokój i doświadczysz ulgi, której tak mocno
ci brakuje (napisane 23.06.2016).
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Wszechświat do ciebie przemawia, naucz się Go słuchać...
Wielokrotnie będziemy odczuwali pewien wewnętrzny szept... szept,
który będzie chciał, abyśmy coś zrobili... w naszej wyobraźni będzie
się klarować pewien obraz... i niestety, ale często za tym wołaniem nie
idziemy... i wynika to z różnych powodów... z lenistwa... z ignorowania
tego "szeptu" (wołania Wszechświata)... a ja tobie mówię, nie ignoruj
tego, co odbiera twoje wnętrze... naucz się słuchać i naucz się działać
zgodnie z tym, co słyszysz... wypełnianie poleceń "dyktowanych"
przez Wszechświat jest wyjątkowo korzystne dla twojego życia... więc
nie bój się za tym "wołaniem" pójść... gdy Wszechświat woła, my
odpowiedzmy... nie ignoruj głosu swojej duszy, głosu swojego
przeznaczenia, głosu swojej wewnętrznej intuicji... po prostu za tym
pójdź... ale umiej rozróżnić to specyficzne wołanie od wszelkich innych
"zakłóceń" czy "dziwnych" myśli, abyś nie został wyprowadzony na
manowce.
Może być tak, że zupełnie niczego nie słyszysz i nie rozumiesz, o czym
piszę... jeżeli tak jest, to musisz lepiej słuchać swojego wnętrza...
może zaniedbałeś je i jest otępiałe, zagłuszone przez np. złą dietę czy
ogólnie zły styl życia... zastanów się nad tym... popracuj nad
głębszym połączeniem ze swoim Wyższym Ja, z Bogiem, ze swoimi
opiekunami... poddaj się życiu, jego przepływowi... poczuj się niesiony
na wietrze przeznaczenia... stań się bardziej subtelny... wrażliwy...
poczuj zimne powietrze na twarzy... i ten letni wietrzyk... wdech,
wydech... nawiąż połączenie z Bogiem... niech tunel światła z twojej
siódmej czakry wystrzeli wprost do Źródła... ponownie się z Nim
połącz... i wtedy usłyszysz, co twoja dusza chce od ciebie... i będziesz
wiedział co robić... bo umiesz już słuchać swojego wnętrza.
Korzystaj z tego daru mądrze... nie każdy doznaje tej łaski słyszenia
swojego wewnętrznego głosu... (napisane 23.06.2016)
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Nie każda porażka jest faktycznie porażką
W życiu będą nas spotykać i te miłe chwile i te przykre... raz
będziemy odnosić sukcesy, a innym razem doznamy smaku porażki...
ale czy faktycznie każda porażka jest porażką? Z mojego
doświadczenia wynika, że nie... czasami decydujemy się na pójście
jakąś drogą, ale po czasie okazuje się, że straciliśmy tylko swój czas i
energię... ale dzięki tej "porażce" mogliśmy dojść do wniosku, że nie
było to nam pisane, i że nawet jakbyśmy na siłę poszli do końca tą
drogą, to moglibyśmy mocno wypaczyć nasze przeznaczenie, co
byłoby dla nas bardzo szkodliwe... więc naucz się słuchać swojego
wnętrza, abyś wiedział co robić i jaką drogą iść, abyś nie tracił za dużo
czasu i energii na błędne decyzje (napisane 23.06.2016).
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Bądź wdzięczny
Często zapominamy o byciu wdzięcznym za to, co mamy. Nawet jak
posiadamy niewiele, to wcale nie oznacza, że nie moglibyśmy mieć
jeszcze mniej i żyć w gorszych warunkach niż obecnie... więc nie
zapominaj o byciu wdzięcznym za to, co masz oraz za to, co ci się w
życiu przytrafia (nic w twoim życiu nie dzieje się z przypadku)...
zresztą uważam, że bycie wdzięcznym jest jedną z najlepszych
afirmacji, jakie w ogóle istnieją... bo gdy odczuwasz wdzięczność, to
odczuwasz ją przede wszystkim sercem... wdzięczność jest oparta na
prawdzie i doświadczając jej, nie oczekujemy bogactwa, czy innych
przemijających rzeczy... po prostu jesteśmy szczerze wdzięczni za to,
co mamy i co nas spotyka.
Przykre doświadczenia też są błogosławieństwem, tylko w większości
tak tego nie postrzegamy... ale to one nas kształtują... i trzeba
pamiętać, że bez spalenia ciężkiej karmy nie osiągniemy oświecenia...
więc i za trudne doświadczenia można być wdzięcznym, one są
konieczne do naszego wzrostu... niestety, ale karma sama się nie
spali... musimy czasem trochę pocierpieć, aby osiągnąć upragnioną
wolność.
Podczas odczuwania wdzięczności wytwarzamy bardzo pozytywną
energię, która będzie przywracać nam wewnętrzną harmonię... więc
pamiętaj o tym, aby od czasu do czasu być wdzięcznym za to, co
masz, za różne małe rzeczy, jakie ci się przytrafiają... nawet warto
być wdzięcznym za możliwość odczuwania wiatru na swojej twarzy,
promieni słonecznych i innych tego typu małych doświadczeń
(napisane 24.06.2016).
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Bądź zmianą
Nie skupiaj się na rzeczach, na które nie masz wpływu, będziesz się
tylko denerwować i frustrować... skup się na rzeczach, na jakie masz
wpływ, a wtedy nabierzesz siły, zaczniesz działać, zaczniesz wnosić w
swoje życie i życie innych ludzi energie zmiany i transformacji... to ta
energia jest światu potrzebna, a nie energia frustracji i bezradności...
więc skup się na rzeczach, jakie jesteś w stanie przeforsować... działaj
ku dobru wszystkich istot... działaj w taki sposób, aby przynosić
konkretne owoce... nie trać energii na działania, które nie są owocne,
szkoda na nie twojego czasu i energii.
Pozwól Mocy Wszechświata przez ciebie przepływać... niech ta Wielka
Siła cię zasila i inspiruje... dzięki temu będziesz wiedzieć co robić i jak
robić. Niech dzięki twoim działaniom Boże Królestwo wzrasta tu na
Ziemi... dołóż do niego swoją cegiełkę... pomóż mu się
zmaterializować, niech się pojawi... i jak wystarczająco dużo osób
weźmie udział w budowie Bożego Królestwa, to wszyscy będziemy żyli
niczym w Raju (napisane 30.06.2016).
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Miej odwagę, aby głosić Prawdę
Jeżeli połączysz się już z Bogiem i będziesz zasilany Jego Mądrością,
to nie bój się głosić Prawdy, jaka w tobie zacznie się pojawiać. Miej tą
odwagę, aby w swoim czasie ją wypowiedzieć, gdy będzie taka
potrzeba... niech twoje słowa rozświetlą ciemne pomieszczenia, niech
twój głos będzie słyszany w miejscach, w których króluje kłamstwo i
fałsz. Bądź tym Boskim Światłem rozświetlającym wszelką ciemność...
niech ludzie widzą, że Prawda może zdziałać wiele dobrego (napisane
06.07.2016).
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Kosmiczne połączenie
Codziennie łącz się z Bogiem, a pewnego dnia otrzymasz kosmiczne
połączenie ze Wszechświatem, z naszym Stwórcą, ze Źródłem Życia, z
Kosmiczną Świadomością. Zatop się umysłem w Bogu, trwaj w Nim,
niech twoje serce odczuwa Boga, niech twój cały organizm czuje
wypełnienie Boską Energią Zjednoczenia... nie bój się Boga, On nie
jest tu, aby cię karać, On jest tu, aby cię kochać i tobie pomagać... to
jest rolą Boga, pomoc bliźniemu, pomoc nam w trudnych chwilach...
więc wyciągnij do Niego swoją rękę, niech twój umysł i serce się
zjednoczą i wspólnie skupią się na Bogu, a wtedy Boskie Połączenie
zostanie utworzone, sekretna komunikacja z Najwyższym Źródłem
zostanie rozpoczęta... poczuj tą więź, poczuj to zjednoczenie... cóż za
wspaniała chwila... co za ulga, co za ukojenie... kosmiczne połączenie
jest aktywne... ty i Bóg nawiązaliście pierwszy głęboki kontakt na
duchowej płaszczyźnie... teraz to zjednoczenie będzie się tylko
pogłębiać.
Ten proces nie ma końca... więc otwórz się jeszcze mocniej na Boga...
niech cię wypełni swoją Energią, wykąp się w niej, niech w tobie
płynie... odczuwaj Boga... i ewoluuj... pomóż też innym nawiązać
kontakt z Bogiem, niech i oni się z Nim trwale połączą... niech
otrzymają kosmiczne połączenie z Najwyższym Źródłem (napisane
08.07.2016).
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Przestań się ciągle zamartwiać
Już w swoim życiu wystarczająco dużo się nacierpiałeś, przestań się
ciągle zamartwiać... to nie ułatwia ci życia, jest wręcz przeciwnie, to
niszczy twojego ducha... twoja głowa ma dosyć tych zmartwień... więc
przestań tak mocno polegać tylko na sobie... skup się na Bogu, On
jest rozwiązaniem, którego tak mocno szukasz, którego nie możesz
odnaleźć, a On jest na wyciągnięcie ręki... więc zaproś Boga do
swojego życia i poddaj się Jego woli, niech Jego wola się wypełni
względem twojego życia... nie protestuj, po prostu niech się wypełni
Jego wola... nie twoja... tylko Jego... niech będzie tak, jak On chce,
nie jak ty chcesz.
Boże... zabierz z mojego życia wszystko, co uważasz za zbędne i
wprowadź w moje życie wszystko to, co powinno być według Ciebie
wprowadzone... niech się wypełni Twoja wola, nie moja... niech się tak
stanie... powierzam się Tobie i wiem, że Twoja wola jest najwyższym
dla mnie dobrem i właśnie tego chcę, chcę tego, czego Ty dla mnie
chcesz... niech Twoja wola stanie się moją wolą... i niech moje życie
się oczyści... ja będę niósł swój krzyż, będę zmieniać, co należy
zmienić... tylko mną pokieruj, daj mi Panie swoją Mądrość, abym
wiedział co robić i jak robić... natchnij mnie swoim Duchem Prawdy,
aby moje życie ponownie nabrało kolorów... pomóż mi Boże, niech
Twoja Energia Oczyszczenia spadnie na wszystkie aspekty mojego
życia i niech wyjdę z koszmaru, w jakim się znajduję... niech moje
smutne dni przemienią się w dni radosne... niech Panie będzie tak, jak
Ty chcesz... ja się temu powierzam i wierzę, że w swoim czasie moje
życie się odmieni, wtedy, kiedy Ty o tym zdecydujesz, ja jedynie
postaram się być dobrym człowiekiem na tyle na ile umiem...
dziękuję, że jesteś i kłaniam się Tobie jako Najwyższej Dobroci i
Inteligencji we Wszechświecie (napisane 08.07.2016).

88

Droga Prawdy
Nie bój się iść drogą Prawdy, zmyj z siebie grzechy przeszłości, weź
swój krzyż i idź naprzód... a w swoim czasie wyzwolisz się z okowów
karmy i twoje życie stanie się lżejsze. Pamiętaj, że twoje życie może
wyglądać inaczej, może być szczęśliwe i pełne Bożej Łaski. Nigdy nie
rezygnuj z Boga, ale również pamiętaj, że musisz czynić dobro, bo
gdy będziesz czynić zło, to jak Bóg miałby rozwiązać twoje problemy,
skoro sam je powodujesz? Bądź dobry, rozwijaj boskie cnoty, nie daj
się manipulować innym i nie zaśmiecaj swojej głowy zbędną wiedzą, a
kiedyś osiągniesz upragniony spokój duszy... jeszcze za tego życia
(napisane 08.07.2016).
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Podziel się z innymi swoim nadmiarem
Jeżeli masz czegoś w nadmiarze i nie jest ci ten nadmiar do niczego
konkretnego potrzebny, to podziel się nim z osobami potrzebującymi.
Nie kumuluj bogactwa, które nie jest ci do niczego potrzebne...
postaraj się zmieniać świat poprzez czyny, a te czyny muszą być
realne, nie może być to tylko zwykła gadanina o czynieniu dobra,
dobro musi być czynione w fizyczny sposób.
Każdy ma coś, czym może się podzielić z innymi, czy to będą
pieniądze, ubrania, czas, a może zwykła ludzka życzliwość w formie
uśmiechu czy dobrego słowa. Dziel się z innymi, twórz więcej dobra...
ale skupiaj się na osobach ewidentnie potrzebujących, abyś nie dał się
nabrać na czyjąś "fałszywą potrzebę" (uważaj na oszustów).
Pomagając prawdziwie potrzebującym, w realny sposób będziemy
zmieniać świat, czynami, a nie pustą gadaniną, która przeważnie do
niczego konkretnego nie prowadzi (napisane 11.07.2016).
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Nie zadowolisz wszystkich
Nie próbuj zadowolić wszystkich, to się nigdy nie uda... i nie jest
możliwe, aby każdy we wszystkim się z tobą zgadzał, gdyż ludzie są
na różnych poziomach świadomości. Jest czymś normalnym, że
niektórzy ludzie będą mieli odmienne zdanie od twojego i że nawet
będą cię próbować przekonać (wręcz w agresywny sposób), że to
jednak ty się mylisz, a nie oni.
Bądź czujny w kontaktach z takimi osobami, gdyż mogą one wciągać
cię w dyskusje, które do niczego nie prowadzą i są totalną stratą
twojego czasu oraz energii. Jeżeli zostaniesz już wciągnięty w tego
typu dyskusję, postaraj się z niej wydostać jak najszybciej... i miej na
uwadze, że twoim życiowym celem jest bycie owocnym dla świata i że
nie możesz sobie pozwalać na bezsensowne drenowanie swoich
energii i odciąganie cię od czynienia dobra dyskusjami, z których i tak
nic nie wyniknie oprócz stresu, frustracji i zmęczenia... takich sytuacji
(pułapek) musisz zdecydowanie unikać.
Jesteś kimś ważnym dla Boga i musisz trzymać się swoich życiowych
celów, na nie poświęcaj swój czas i energię, to one są owocne i to one
czynią świat lepszym miejscem do życia... a od ludzi kłótliwych i
wiecznie z ciebie niezadowolonych trzymaj się z daleka, niektórych po
prostu nie da się zadowolić... i to niezależnie co byś robił czy mówił,
zawsze będą na "nie". Prowadź owocne życie i unikaj ludzi, którzy
chcą cię tylko szarpać i gryźć... i nigdy nie schodź ze swojej drogi
prowadzącej do Boga (napisane 17.07.2016).
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Twoje odgórnie zapisane przeznaczenie
Jedyną właściwą drogą, jaką warto podążać tutaj na Ziemi, jest droga
twojego
odgórnie
zapisanego
przeznaczenia,
która
jest
najoptymalniejszą ścieżką dla twojego duchowego wzrostu. Tylko ta
droga da ci najobfitsze duchowe owoce i tylko ona pozwoli ci
rozkwitnąć ponad miarę... doznasz też dzięki niej spełnienia i
szczęścia i to w sposób naturalny, bez jakiegoś ogromnego wysiłku
robionego w tym kierunku. Zjednocz się z Bogiem, ze swoim Stwórcą,
a będziesz umiał dokonać właściwych wyborów, które będą służyć
oczyszczeniu twojego życia i nakierowaniu go na właściwe tory, na
tory twojego odgórnie zapisanego przeznaczenia... przeznaczenia,
które było zapisane jako to najwłaściwsze jeszcze przed twoimi
narodzinami na tej planecie.
Ludzie często dokonują złych wyborów, schodzą ze swojej ścieżki
prowadzącej do prawdziwego szczęścia, spełnienia i głębokiego
duchowego rozkwitu... ale ty się nie poddawaj, jesteś już świadomy,
że przeznaczenie odgórnie zapisane istnieje, należy tylko naprawić
swoje życie i wejść z całą mocą na właściwe tory i już więcej z nich nie
schodzić. Odbuduj siebie, swoje poczucie wartości, usuń przeszkody
na drodze stojącej do lepszego jutra... Bóg cię wzywa do powrotu na
właściwe tory i oferuje ci swoją pomoc... czy Go posłuchasz? Czy
skorzystasz z Jego pomocy?
Usłysz Jego głos, Jego wołanie... ustaw swoje serce i umysł na odbiór
Jego subtelnych słów, niech Jego słowa niczym mistyczne krople
wniknął w twój umysł... napełnij się tą energią... wchłoń ją w swoje
ciało... napełnij się również Mocą Ducha Świętego... niech napełni cię
Jego Mądrość... niech twoje wewnętrzne duchowe kwiaty znajdujące
się w twoim duchowym ciele rozkwitają... niech Moc Boża je
podlewa... a gdy już będą wystarczająco duże, będziesz dobrze
wiedzieć co i jak robić... będziesz czuł całym sobą, jak należy
postępować, aby wzrastać jeszcze mocniej... będziesz już na
duchowej ścieżce prowadzącej do wolności (podążanie ową ścieżką
będzie również oddziaływać na innych ludzi, którzy będą inspirowani
twoją metamorfozą i twoim właściwym postępowaniem).
92

Ustaw swoje "anteny" na odbieranie sygnałów od Boga, On nigdy cię
nie zawiedzie, On jest tu po to, aby ci pomóc... powierz się Mu, a
twoje życie się odmieni i po czasie oczyszczenia wyjdzie Wielkie
Słońce, aby oświetlić twoją twarz, twoją całą istotę... poczujesz wtedy,
co to znaczy żyć w jedności ze Stwórcą... będziesz wdzięczny, że to
wszystko jest prawdą... że On istnieje i nam pomaga... tylko my
często nie słuchamy i nie chcemy chodzić ścieżkami, jakie On nam
wskazuje... a później się dziwimy, że nasze życie się nie układa, że to
czy tamto szwankuje... ale aby nasze życie było harmonijne, musimy
zrobić ten pierwszy krok i chcieć je naprawić... czasami ten krok może
być trudny, ale aby naprawić swoje życie jest absolutnie niezbędny...
więc wyciągnij swoją rękę do Boga, chwyć Go mocno i nigdy nie
puszczaj, On cię zaprowadzi na właściwe tory... tylko daj Mu czas...
ale nie jeden dzień czy jeden miesiąc... proces uleczania twojego
zepsutego życia może trwać całe lata... i nikt nie powiedział, że
odbędzie się to szybko... ale po latach naprawiania wielu życiowych
sytuacji przyjdzie dzień ulgi, którą mocno poczujesz... to ciężary
życiowe spadają z twoich ramion, jest tobie coraz lżej i ewidentnie
zaczynasz to odczuwać... zaczynasz czuć, że pewne rzeczy w twoim
życiu zaczynają wskakiwać na odpowiednie tory... wszystko zaczyna
powoli tworzyć harmonijną całość, ty, twoje życie, to co cię otacza...
powoli,
ale
systematycznie
zaczynasz
tworzyć
jedność
ze
Wszechświatem... na początku tego nie dostrzegałeś, ale teraz już to
czujesz... twoje życie zaczyna wibrować coraz to harmonijniej... już
nie widzisz życia w tak negatywnych barwach, jak kiedyś... zaczynasz
je rozumieć i dostrzegać, że wszystko, co się w twoim życiu działo
miało jakiś sens, niekoniecznie go rozumiałeś, ale teraz to widzisz
doskonale, że nie ma przypadków... i że ciężkie czasy trzeba przejść,
pewne sytuacje trzeba przeboleć... życie to nie bajka, czasem boli...
ale ty nie możesz się poddawać, musisz dokonywać dobrych decyzji
na swojej drodze... nie dokonuj aktów przemocy i zdrady, skup się na
miłosierdziu i niesieniu pomocy, takie działania najszybciej oczyszczą
twoją negatywną karmę i wejdziesz w "nowe jutro", które będzie
niczym otwarte drzwi do nowej przestrzeni... przestrzeni bardziej
subtelnej, lekkiej... wsłuchaj się w swoje wnętrze... usłysz głos
Boga... i za Nim podążaj... niczym za zapachem kwiatów na łące.
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Życzę ci powodzenia w dojściu do etapu, w którym będziesz odczuwać
głębokie zjednoczenie z Bogiem, będziesz rozumieć życie na poziomie,
który pozwoli ci widzieć swoje błędy oraz będziesz wiedział co robić,
aby ewoluować do nowej subtelnej formy, jaką w głębi siebie jesteś.
Trwaj w Bogu, powierz się Mu, zjednocz się z Nim, czyń dobro i nie
siej zgrozy i strachu, a będzie dobrze. Wytrwaj wszystkie trudniejsze
chwile w swoim życiu i nie popełniaj błędów, aby nie tworzyć
negatywnej karmy i aby nie spowalniać procesu oczyszczania... niech
twoje serce na nowo rozpali w sobie ogień miłości... wtedy twoja
ewolucja przyspieszy i z czasem ponownie wejdziesz w pełni na drogę
swojego odgórnie zapisanego przeznaczenia... czego ci z całego serca
życzę (napisane 02.08.2016).
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Kto ma uszy, niechaj słucha
Skup się na ludziach, którzy słuchają twoich dobrych rad i pragną
zrobić z nich użytek. Twoim życiowym celem jest bycie owocnym, więc
nie trać czasu i energii na mówienie do ludzi, którzy nie mają zamiaru
podjąć jakiegokolwiek działania. Siej swoje ziarno z rozmachem, ale
zarazem rzucaj je na żyzną glebę, niech wyda sowity plon. Kto ma
uszy, niechaj słucha i niech zmienia swoje życie, aby było owocne dla
Boga i dla wszystkich ludzi. Tylko ludzie, którzy słuchają, mogą
osiągnąć głębszy rozkwit... a ignoranci i egoiści pozostają w uśpieniu
na swoje własne życzenie (napisane 02.08.2016).
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Most do nowego życia
Życie bez cierpienia jest niemożliwe, ale nie zmienia to faktu, że idąc
prawą ścieżką, dbając o swoje cnoty i będąc dobrym człowiekiem,
możemy łatwiej przejść przez trudny dla nas czas. Nie warto
komplikować sobie życia, trzymając stare urazy czy wojując z ludźmi,
których nie lubimy... musimy nauczyć się wybaczać, aby pójść dalej...
bo w przeciwnym razie będziemy się kręcić na karuzeli życia, nigdy nie
osiągając upragnionej wolności... więc wybacz swoim wrogom,
pobłogosław im, niech pójdą w swoją stronę, a ty skup się na
ulepszeniu swojego wnętrza, na odkryciu sekretnego połączenia, jakie
czeka na przebudzenie... to połączenie jest celem naszej egzystencji...
to połączenie to Boska Nić łącząca nas ze Wszechświatem, z
Najczystszym Światłem, które jest ostatecznym ukojeniem naszego
bólu... więc pozwól się przyciągnąć przez Wielkie Światło... niech cię
poprowadzi, niech cię oczyści... niech cię przytuli... i wiedz, że nie
jesteś sam... i nigdy nie byłeś... Boskie Światło zawsze czuwa... i gdy
tylko o to poprosisz, przyjdzie z pomocą (napisane 02.08.2016).
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Przestań gadać, zacznij działać!
Pamiętaj, że najważniejsze są czyny... i to te, które przynoszą
konkretne efekty (rezultaty)... więc przestań tylko gadać i
filozofować... przemień swoje słowa mądrości w konkretne czyny!
Niech twoje słowa się zmaterializują w postaci realnego dobra, realnej
zmiany... niech twoje słowa nie pozostają jedynie słowami czy
myślami w twojej głowie... muszą one przemienić się w coś więcej...
coś bardziej namacalnego.
Aby świat się zmienił potrzeba wielu rąk do pracy, jedni będą
przemawiać do ludzi, inni będą działać w inny sposób... ale niezależnie
co wybierzesz, pamiętaj, że to, co robisz, powinno przynosić
konkretne owoce, musi za tym iść jakaś realna zmiana i musi ona
obejmować jak największą ilość osób. Wiadomo, że w początkowej
fazie może to tyczyć się pojedynczych jednostek, ale z czasem twoje
czyny powinny docierać do znacznie większego grona odbiorców...
więc buduj swoją pozycję, siej dobro każdego dnia, a z czasem zborze
wzrośnie i wyda obfity plon (napisane 06.08.2016).
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Panie Boże pomóż nam
Panie Boże, pomóż nam iść przez życie... wypełnij nas swoją Miłością,
Współczuciem, Siłą i Mądrością... pomóż nam grzesznym się oczyścić,
nie popełniać więcej błędów... pomóż nam oczyścić umysł i nasze
emocje, niech one nad nami nie panują... pomóż nam Panie uwolnić
się od zniewalającej nas przeszłości... niech ona przeminie na dobre,
niech oczyści się w pełni, abyśmy mogli wejść w lepsze jutro, w nową
rzeczywistość, która z czasem się przed nami otworzy... i pomóż nam
Panie w swoim czasie przejść przez drzwi tej nowej rzeczywistości...
abyśmy nie mieli już balastu z przeszłości, aby nasza negatywna
karma nas nie zniewalała... pomóż nam Panie przejść te ciężkie
chwile, w których krzyż nas przygniata i nie mamy ochoty kroczyć
dalej... proszę, pomóż nam te etapy przejść... i dopilnuj Panie tego,
abyśmy stale oczyszczali nasze życie, aby nie pozostawało brudne i
poplątane... daj nam Panie siłę, potrzebną do przeżycia naszego życia
najlepiej jak się da, aby nam jej nie zabrakło i abyśmy temu
wyzwaniu, jakim jest życie podołali, abyśmy wypełnili nasze odgórnie
zapisane przeznaczenie i abyśmy ostatecznie osiągnęli cel, jaki nam
przyświecał, gdy postanowiliśmy zejść na tą planetę... pomóż nam
Panie przejść każdy dzień naszego życia w zgodzie z Twoją wolą... a
nawet jeżeli jakiś dzień nie będzie przeżyty tak, jak powinien, to
proszę Boże, pomóż nam go sprostować dnia następnego.
Niech Twoje Światło nas wypełnia, niech Twoje Światło nas otacza,
niech Twoje Światło z nami podąża przez wszystkie dni naszego
ziemskiego życia (napisane 18.08.2016).
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Oczyść swój gniew
Nie żyj w gniewie, niech on nie będzie twoim codziennym
towarzyszem... przegoń go ze swojego życia... niech wyjdzie słońce
na twoim horyzoncie... a ciemne chmury twojego zgnębienia niech
rozwieje wiatr.
Życie w gniewie jest życiem w pewnego rodzaju koszmarze, dlatego
należy ten stan zmienić i to jak najszybciej... nasza głowa musi być
wolna od wiecznego przypominania sobie kto nam "100 lat" temu
zrobił krzywdę... pozwólmy tym wspomnieniom odejść (rozpłynąć się),
aby powrócić do wewnętrznej równowagi.
Naszym "wrogom" (ludziom, którzy nas skrzywdzili) należy po prostu
odpuścić (wybaczyć)... i nie traktować ich więcej jak wrogów (co nie
oznacza, że od razu musimy ich kochać)... nie znamy wszystkich
przyczyn stojących za przykrymi dla nas zdarzeniami (mogą one
sięgać nawet naszych poprzednich żyć)... i dlatego, że nie znamy
dokładnych przyczyn, czemu pewne przykre rzeczy nam się
przytrafiły, należy po prostu odpuścić wszelkie formy zemsty,
nienawiści, dalszego jątrzenia konfliktów... po prostu zróbmy wydech i
wybaczmy... zrozummy, że dalsza eskalacja przemocy nam nie
pomoże, jedynie nam zaszkodzi, naszemu życiu i naszemu wnętrzu.
Jeżeli mamy z kimś konflikt to przestańmy brać w nim udział... no
chyba, że z jakichś powodów jest to absolutnie konieczne, ale jeżeli
tak nie jest, to odpuśćmy... jeżeli ty odpuścisz, to strona atakująca w
końcu straci zainteresowanie nami, bo nie będziemy odpowiadać
agresją na agresję... ale trzeba w tym przypadku uważać, aby nie stać
się ofiarą ("kozłem do bicia"), z którą można zrobić wszystko, bo się
nie broni - jak wymaga tego sytuacja, to się broń! ... ale nie dodawaj
drewna do ognia, nie jątrz konfliktu, jak nie ma ku temu powodu, po
prostu bądź jak woda, która gasi konflikt, a nie go wznieca.
Nie możemy również pozwolić, aby ktoś nas gnębił psychicznie przez
długi czas, aby wysysał z nas energię - w takich sytuacjach trzeba
stanowczo reagować i próbować rozwiązać sytuację jak najszybciej...
99

niemniej jednak czasami pewne sytuacje są karmiczne (np. w
rodzinie) i nie będziemy w stanie ich rozwiązać mimo naszych
najszczerszych chęci/starań... w takich przypadkach niestety możemy
być skazani na wycierpienie swojej karmy do samego końca (może to
trwać wiele lat), nie jest to oczywiście złe (w końcu spłacamy
karmę)... ale na pewno może być długoterminowo bolesne, ale nikt
nie powiedział, że spłacanie karmy jest przyjemne.
Życie w gniewie (wobec naszych "wrogów") jest okropne, psuje nas
od środka i na to pozwolić nie możemy... zróbmy wydech
oczyszczenia... niech zła energia, jaka w nas siedzi zostanie wydalona
na zewnątrz i niech nasi opiekunowie ją oczyszczą... i zrób takich
wydechów tyle, ile potrzebujesz... i nie trzymaj w sobie gniewu czy
złości, która nie ma końca... po prostu zrób kilka głębokich wydechów
i pozwól sobie odpocząć... pozwól swojej przeszłości się oczyścić... i
zrób coś, co pomoże ci zagoić stare rany, coś, co pomoże ci
zregenerować swoją psychikę, abyś mógł osiągnąć wewnętrzny spokój
i równowagę.
Pamiętaj, że Bóg tylko czeka, aby ci pomóc... więc nie krępuj się,
wyciągnij do Niego swoje ręce, skieruj ku Niemu swój wzrok i poproś
Go o pomoc w oczyszczeniu twojej przeszłości oraz w naprawieniu
twojego życia... po pewnym czasie wejdziesz w nową rzeczywistość,
która się przed tobą otworzy... będzie to nagroda wynikająca z
oczyszczenia twojej przeszłości... ale pamiętaj, że bez zrobienia
porządku ze swoją przeszłością możesz nigdy nie osiągnąć
upragnionego spokoju, a drzwi nowej rzeczywistości mogą się przed
tobą nigdy nie otworzyć... więc oczyść swoje wnętrze, nie trzymaj
starych urazów... po prostu odpuść, zakończ wojny, jakie prowadzisz z
innymi ludźmi... nie niszcz siebie i innych... powierz się Bogu, zaufaj
Mu i daj się Mu poprowadzić... niech cię przeprowadzi przez proces
oczyszczenia, przez proces uleczenia twojego starego życia, a twoje
obecne życie nabierze kolorów, wejdzie na odpowiednie tory i
odnajdziesz błogi spokój, którego tak bardzo ci brakowało (napisane
21.08.2016).
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Daj sobie czas na wzrost
Pamiętaj, że ewolucja wewnętrzna wymaga czasu, nie jest to proces
szybki... właściwie jest to proces bardzo powolny... ale gdy już
wejdziesz na tą drogę będziesz miał wrażenie szybkiego
przemieszczania się do przodu, szybkiego wzrostu... niemniej jednak,
aby faktycznie coś osiągnąć, aby wspiąć się na wysoką górę, będziesz
potrzebować dużej ilości czasu, samozaparcia i nieustępliwości... po
prostu trzeba iść do przodu, nie poddawać się i być cierpliwym.
Czasami bywa, że pewne etapy osiągamy bardzo szybko, w mgnieniu
oka... następuje "pstryk" i wchodzimy na wyższy poziom, ale na ogół
coś takiego nie występuje (lub występuje bardzo rzadko, raz na kilka
lat)... na ogół nasza wewnętrzna ewolucja jest po prostu mozolną
wspinaczką na wysoką górę... a gdy już się na nią wdrapiemy, pojawia
się przed nami kolejna góra, wyższa od tej, na której jesteśmy
obecnie... bo ewolucja to ciągły postęp, ciągły wzrost... ale nie
zapominaj o jednym, w życiu nie chodzi o to, aby pracować non stop
tylko nad sobą, w życiu chodzi również o to, aby dać coś od siebie
światu, musisz się z nim czymś podzielić, dać coś wartościowego, coś,
co będzie zmianą dla innych... wzrost innych jest w pewnym sensie
twoim wzrostem, bo nam wszystkim zależy na tym, aby świat stał się
lepszym miejscem do życia... więc pomóż innym, nie staraj się być
tym jedynym, wybrańcem, gdzie inni muszą być od ciebie niżej w
rozwoju... nie bądź egoistą, pomóż innym, daj im odpowiednie
wskazówki, aby i oni efektywniej wspinali się na swoje góry, na swoje
szczyty, niech i inni ewoluują.
Jak masz jakieś cenne informacje, które mogą innym pomóc, to się
nimi podziel, zrób to dla dobra świata... aby nasz świat był miejscem,
o którym wszyscy marzymy... ale aby się to urzeczywistniło, musimy
sobie pomagać, musimy wznosić się na wyższe poziomy naszej
ewolucji... bez tego nie zdołamy uczynić raju na Ziemi... musimy być
tą zmianą, za którą pójdą inni... bądź tą inspiracją dla innych, aby
nasza ewolucja przyspieszyła, aby świat na powrót stał się rajem,
którego my wszyscy pragniemy i oczekujemy... więc zacznij działać,
zacznij wspinać się na wysoką górę, osiągnij swoje własne szczyty
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ewolucji, ale nie zapominaj o innych, oni też potrzebują pomocy, bez
nich nie nastanie raj na tej planecie... więc pomagaj również bliźnim,
a razem będziemy się cieszyć nowym przemienionym światem, razem
będziemy doświadczać nowej wspaniałej rzeczywistości bez wojen,
bez bezsensownej przemocy, bez rozlewu krwi.
Pomóż swoim braciom i siostrom, a ujrzysz w swoim czasie nową
rzeczywistość, która poprzez proces transformacji nas samych się
przed nami wyłoni (napisane 29.08.2016).
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Transformacja w pięknego motyla
I ty również możesz stać się pięknym motylem... to nic, że na razie
czujesz, jakby ten etap był jeszcze gdzieś daleko, jakby był jeszcze
poza twoim zasięgiem... uwierz w siebie, zacznij działać, podążaj
ścieżką swojego odgórnie zapisanego przeznaczenia, a staniesz się w
swoim czasie pięknym motylem, wyklujesz się ze swojego kokonu,
rozpostrzesz swoje nowe piękne skrzydła i wzlecisz ku słońcu, ku
trawom, ku pięknym widokom.
Nie bój się procesu transformacji, ten proces bywa bolesny, ale jest
wyjątkowo owocny... i jakże piękną chwilą będzie ujrzenie słońca,
które się do nas uśmiecha i śle w naszym kierunku swoje cieplutkie
promyczki... jak dobrze jest je poczuć na swojej skórze, na swoich
skrzydłach, na swojej twarzy... i jak dobrze jest odczuwać radość z
przejścia procesu transformacji... teraz możemy widzieć wyraźnie
słońce, które nas ogrzewa... i już nie błądzimy w ciemnościach, już nie
chodzimy po krętych ścieżkach, nie gubimy drogi... nasze niebo nie
jest już zachmurzone, jak bywało to w przeszłości... już jesteśmy
blisko Boga, czujemy Jego zapach, czujemy Jego ciepło na naszej
skórze i czujemy Go w naszym sercu, gdyż zamieszkał tam już na
stałe... i będzie z nami przez resztę naszego życia... a po tym życiu
udamy się na odpoczynek wprost do Jego Królestwa, w którym
doznamy ostatecznego ukojenia i spokoju, doświadczymy w pełni Jego
Miłości, która nas całkowicie wypełni... będziemy już z Nim, a On z
nami... w prawdziwej jedności, w prawdziwym zjednoczeniu, w
prawdziwym szczęściu (napisane 05.09.2016).
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Piękny boski kwiat
Czy chciałbyś stać się pięknym boskim kwiatem? A może już się
takowym mienisz? Niemniej jednak wiedz, że aby prawdziwie stać się
pięknym boskim kwiatem musisz chadzać z Bogiem za rękę każdego
dnia i musisz wyrażać swoją miłość w czynach, a nie tylko pustych
słowach.
Miłość w działaniu czyni, że faktycznie wzrastamy, że nasze boskie
centra energetyczne rozkwitają niczym piękne róże... więc zrób
wydech oczyszczenia i chwyć Boga za rękę, zjednocz swój umysł i
serce w boskiej kontemplacji nad Stwórcą i wszelką dobrocią z Niego
płynącą... poczuj, jak Jego Energia cię wypełnia, poczuj, jak wlewa się
w ciebie niczym woda do dzbana... o tak... jak dobrze... już wielu z
was zapomniało, jak to jest... odczuwać to połączenie z Bogiem,
delektować się uczuciem bycia z Nim w jedności... jakież to wspaniałe
doznanie... i tak mija dzień za dniem... a nasza miłość do Boga, do
czynienia dobra wzrasta... i nasze połączenie ze Stwórcą jest coraz
silniejsze.
Pory roku się zmieniają... a my wciąż ewoluujemy... nasza energetyka
się zmienia, nasze ciężkie grzechy się rozpuszczają... Boska Miłość nas
zalewa... i nas transformuje do nowej formy... do nowego
prawdziwego człowieka, jakim się stajemy... stajemy się tym, kim
byliśmy dawno temu, ale z powodu, że odeszliśmy od boskich cnót,
nasze pąki róż nie były w stanie rozkwitnąć, były skulone i marne...
ale to się zmieniło... obecnie Bóg nas podlewa swoją Energią
wyjątkowo obficie... i z tego powodu nasze czakry się powiększają i
rozkwitają niczym piękne róże w boskim ogrodzie (napisane
06.09.2016).
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Wszystko przemija
Ani naszego bogactwa, ani naszego ciała fizycznego nie zabierzemy na
drugą stronę... wszystko przemija i wszystko przeminie... natura
ładnie ukazuje ten proces... drzewa na jesień zrzucają swoje liście...
początkowo tracą swój kolor, później spadają na ziemię... ale na
wiosnę wszystko ponownie rozkwita... wszystko odbywa się w cyklu
życia i śmierci... w cyklu powstawania i przemijania... po nas ślad też
w swoim czasie przeminie... ale my mamy wieczne życie w sobie,
gdyż nasza dusza jest wieczna i tak naprawdę nigdy nie umieramy,
trwamy
wiecznie,
gdyż
my
jesteśmy
istotami
wiecznymi,
nieśmiertelnymi... z prochu powstałeś i w proch się obrócisz... ale nie
twoja dusza... bo twoja dusza powstała z tchnienia samego Boga i ona
się w proch nie obróci, to zrobi jedynie twoje ciało fizyczne, twoja
tymczasowa powłoka, która nie jest wieczna, ani nie jest trwała...
twoja esencja jest wieczna... i ona przetrwa wszelkie kataklizmy na
Ziemi, jej się zniszczyć nie da... a przynajmniej nie w taki sposób, nie
gdy jesteśmy dobrzy i służymy światu... możliwe, że niektóre dusze są
utylizowane, gdy nie są w stanie wykrzesać z siebie jakiegokolwiek
dobra... któż to wie... ale trzeba mieć na uwadze to, że nasza wieczna
natura jest połączona z Bogiem i naszą prawdziwą naturą jest dobro...
tak naprawdę nasza prawdziwa natura nie ma nic wspólnego ze złem,
bo zło pochodzi od niezrozumienia życia, pochodzi ze strachu, lęku,
niedostatku... dlatego tak ważne jest, aby napełniać się Bogiem, aby
Go w siebie wlać niczym wodę do dzbana... gdy się już Nim
napełnimy, będziemy syci... chociaż z własnego doświadczenia wiem,
że będziemy Go pragnąć więcej i więcej... ale nasz lęk, strach i
niedostatek zacznie znikać i nie będzie już powodu do bycia
nerwowym, niemiłym, chamskim... nasze materialne bogactwa
przeminą, ale nasze dobro pozostanie z nami, zabierzemy je w naszej
duszy na drugą stronę i będzie pięknie ozdabiać naszą duszę, czyniąc
ją jeszcze piękniejszą (napisane 08.09.2016).
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Zacznij działać, czas ucieka
Przychodzimy tutaj na Ziemię z misją bycia dobrym, z misją naprawy
tego świata, z misją stworzenia mini-raju na miarę swoich
możliwości... nie musimy od razu zbawiać całej ludzkości, to się nam
nie uda... ale chodzi o to, abyśmy byli jakąś zauważalną zmianą,
abyśmy w realny sposób czynili nasz świat bardziej przyjaznym. My
przeminiemy, nasze ciało się rozpadnie, zamieni się w proch, ale nasze
czyny mogą przetrwać setki lat... więc nie marnuj swojego życia na
głupoty... przypomnij sobie, po co tutaj zszedłeś... czy aby pić i
balować, czy może, aby uczynić ten świat lepszym miejscem do
życia... zastanów się... i podejmij działania na rzecz lepszego świata...
nie obijaj się, nie ma już czasu na lenistwo... od razu przystąp do
działania, nie odkładaj tego na kolejne wcielenie (napisane
08.09.2016).
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Nie obwiniaj Boga za swoje ciężkie życie
Niezależnie co się w twoim życiu dzieje, Bóg zawsze działa na twoją
korzyść. Nigdy nie jest odwrotnie! Czasami w życiu mamy bardzo źle,
mamy swój ciężki czas i zdarza się nam, że nie rozumiemy, czemu tak
się dzieje... czasami nawet obwiniamy Boga za zło jakie się nam
przytrafia! Zadajemy sobie pytanie, czemu On nie reaguje, przecież
widzi, że cierpimy! Ale prawda jest taka, że to my nie rozumiemy
życia, nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy nam się przytrafiają... może
jest jakiś dobry powód, aby tak było? Może potrzebujemy tych
przykrych dla nas doświadczeń, aby spalić naszą karmę?
W życiu nie zawsze jest kolorowo i wesoło... czasem życie przeciągnie
nas po ziemi, ale to wcale nie oznacza, że Bóg się od nas odwrócił czy
że nie interesuje się naszym życiem... On się nim interesuje i cały
czas jest na wyciągnięcie ręki... problem leży w tobie i twoim
niezrozumieniu sytuacji, w której się znajdujesz... gdy ją zrozumiesz,
przejdziesz ją w lżejszy sposób, bez ogromnej ilości łez i jęków... po
prostu się uspokój, zrozum życie, weź głęboki wdech i zrób porządny
wydech... i postaraj się przejść te trudne chwile, jak najlepiej
potrafisz, bez krzyków i wrzasków, po prostu musisz je przejść... i gdy
już je przejdziesz, poczujesz ulgę... i pojawi się nowa droga, albo i
kilka nowych dróg.
Karmę trzeba spłacić i nikt przed nią nie ucieknie... więc ją spłacaj
wytrwale, a pewnego dnia w twoim życiu ujrzysz piękne słońce, które
oświetli twoje lico (napisane 08.09.2016).
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Duchowy spokój
Po latach pracy nad sobą nie powinieneś mieć problemów z
zachowaniem spokoju w stresujących sytuacjach. Pamiętaj, że
zachowanie spokoju w sytuacjach kryzysowych może nawet uratować
tobie życie, więc pracuj nad sobą, oczyść swój umysł, dopracuj dietę,
swoją kondycję i bądź miłym człowiekiem, niech promieniuje z ciebie
dobro... ale nie na pokaz, czy w taki sposób, aby wszyscy to widzieli
(w sensie negatywnym - chęć wywyższenia się), tylko niech to będzie
promieniujące dobro oparte o spokojne i przemyślane działanie... i nie
daj się prowokować złu, niech tego typu poczynania będą dla ciebie
widoczne, pokonaj zło właściwym działaniem i spokojną merytoryczną
dyskusją opartą o własne doświadczenia.
Znajdź codziennie kilka minut na prawdziwy relaks, na odprężenie się
na wszystkich poziomach, niech to będzie kilka minut poświęcone
tylko sobie samemu... osobiście preferuję tego typu odprężenie tuż
przed snem... możemy wtedy mocniej połączyć się z Bogiem i trwać w
tym stanie... pomaga to w oczyszczeniu negatywnej energii i różnego
rodzaju napięć, jakie się w nas zgromadziły w ciągu dnia... musimy
mieć nasze 5 minut relaksu, szczególnie mentalnego, nie możemy
przenosić zmartwień z jednego dnia na kolejny, musimy umieć
przerwać negatywne myślenie, aby nie przejmowało nad nami
kontroli... więc bądź dobrym człowiekiem, działaj na rzecz lepszego
świata, dopracuj w sobie to, co wymaga dopracowania i bądź
szczęśliwy... i niech i innym się twój stan udzieli (napisane
08.09.2016).
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Kosmiczna Świadomość
Czy chciałbyś posiąść Kosmiczną Świadomość? Jest ona oparta o
prawdę i miłość... ale aby ją zdobyć, trzeba ustanowić silne połączenie
z Bogiem, z naszym Stwórcą... i gdy już tego dokonasz, zrozumiesz,
jak małą kruszynką we Wszechświecie jesteś... jakim malutkim
pyłkiem w ogromie tego Wszechświata... ale również pojmiesz, że
jesteśmy na swój sposób wyjątkowo cenni i to nie tylko tutaj na
Ziemi, ale również po tej drugiej stronie.
Nowa świadomość da ci większe zrozumienie wielu spraw, od tych
codziennych życiowych po te bardziej skomplikowane... ale nie
będziesz musiał postrzegać (rozumieć) pewnych spraw z naukowego
(technicznego) punktu widzenia, raczej będziesz głęboko w sobie je
rozumiał na swój sposób (intuicyjny), będziesz po prostu rozpoznawał,
co jest prawdą a co fałszem (i nie będzie to dla ciebie trudne)...
będziesz wiedział, w którą stronę iść, gdy będzie taka potrzeba... oraz
będziesz wiedział co robić, gdy nastanie czas działania... a co ciekawe
twoje czyny będą właściwe, zgodne z Uniwersalnym Sercem
Wszechświata, z którym będziesz połączony... bo to to Serce w
połączeniu z twoim sercem daje ci spokój i wiedzę jak żyć i co robić...
to dzięki tej złotej nici (łączącej twoje serce z Uniwersalnym Sercem
Wszechświata) otrzymujesz wszelkie potrzebne tobie informacje do
działania... więc połącz się z Kosmicznym Sercem, a zawsze będziesz
wiedział co robić, bo będzie w tobie mieszkać mądrość, której nie
można kupić za żadne pieniądze... (napisane 10.09.2016)
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Bóg jest rozwiązaniem wszystkich twoich problemów
Bóg jest Miłością oraz rozwiązaniem wszystkich twoich problemów.
Powierzając się Bogu, wchodzimy na ścieżkę efektywniejszego
rozwiązywania naszej karmy... ta droga może być długa, ale gdy
będziemy postępować właściwie nasze problemy powoli zaczną się od
nas "oddalać"... z czasem mogą do nas przyjść również nowe
problemy, ale to wszystko musi być oczyszczone, to jest karma, jaka
musi zostać spłacona.
Po czasie będziemy dostrzegać coraz więcej światła w naszym życiu,
będziemy odczuwać coraz więcej wolności i spełnienia - to znak, że
nasze życie się oczyszcza prawidłowo, że nasza karma się wypala (jest
jej coraz mniej)... ale pamiętaj, ten proces może być bardzo długi i
może być chwilami bardzo bolesny, więc nie poddawaj się, choćby nie
wiem co i idź do przodu, oczyszczaj to, co należy oczyścić i pamiętaj,
że Bóg zawsze stoi po twojej stronie, czyli po stronie dobra i prawdy,
którą w głębi siebie jesteś... tylko czasem o tym zapominamy i
odchodzimy od naszej prawdziwej natury, przeważnie wynika to z
braku zrozumienia, z nie patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość i
ludzi z odpowiedniej perspektywy (lub z odpowiednich perspektyw)...
ale jest to normalne w naszej cywilizacji... niemniej jednak staraj się
patrzeć na wszystko oczami Boga, aby widzieć sytuacje, jakie się nam
przytrafiają nie tylko z naszej jednej wąskiej perspektywy, ale abyśmy
umieli dostrzec głębszy sens pewnych zdarzeń, to sprawi, że nasze
cierpienie się znacznie zmniejszy... musimy posiadać zdolność
rozumienia tego, co nam się przytrafia, ale niekoniecznie w
dosłownym tego słowa znaczeniu, chodzi o to, aby nie traktować
ciężkich sytuacji, jakie się nam przydarzają z odrazą i niechęcią, po
prostu musimy pewne rzeczy przejść, bo życie ma sens i są powody,
aby działo się tak, jak się dzieje... więc skoro dzieje się tak, a nie
inaczej i nie mamy na to większego wpływu, to po prostu przez to
przejdźmy najlepiej jak umiemy i tyle.
Bóg jest zawsze na wyciągnięcie ręki i z chęcią nam pomoże, ale
pamiętaj, że On wie dużo lepiej jak powinniśmy przejść nasze życie
(aby maksymalnie wzrosnąć w tym wcieleniu), On wie, jak wygląda
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nasza karma, my tego nie wiemy, dlatego nie buntujmy się w
niektórych sytuacjach, po prostu je przejdźmy, bo nie mamy innego
wyjścia... Bóg będzie nas pocieszać i wlewać w nas swoją Miłość i
dzięki temu będzie nam łatwiej przejść każdą ciężką chwilę w naszym
życiu... i pamiętaj, nie rezygnuj z Boga, gdy masz ciężko, bo Bóg
nigdy z ciebie nie rezygnuje, On cię kocha i zawsze pomaga nam w
oczyszczeniu naszego życia i w dojściu do momentu, w którym nie
będziemy obciążeni negatywną karmą (to my często wyrywamy się
Bogu i przedłużamy proces oczyszczania i swojego cierpienia)... nie
nastawiaj się na krótką podróż, to podróż na całe życie... ale przez
całe życie nie będziemy intensywnie cierpieć... im więcej spalimy
karmy, tym nasz ból będzie mniejszy... a Bóg skutecznie umie
pocieszyć człowieka i zniwelować jego zmartwienia i troski
(powierzając się Bogu, możemy tylko zyskać)... dzięki Niemu dużo
łatwiej przejdziemy wszystkie ciężkie chwile, jakie się w naszym życiu
pojawią (napisane 15.09.2016).
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Panie Boże oczyść moją duszę
Panie Boże, proszę, oczyść moją duszę, niech nie będzie brudna i
splamiona moją niegodziwością, użycz mi Panie swojego Światła, aby
ją oczyścić, aby na nowo ją wskrzesić do życia... i moje serce również
pragnie być czyste, aby mogło ponownie kochać, aby nie odczuwało
nienawiści do ludzi i sytuacji, jakie mnie w życiu spotykają... ukój
Panie również moje zmysły, bo nie zawsze nad nimi panuję i nie
zawsze potrafię zatrzymać mój gniew i złość, który często jest
wyładowywany na innych osobach... pomóż mi Panie się uspokoić, bo
czasem kompletnie nad sobą nie panuję, nawet najmniejsza rzecz
wyprowadza mnie z równowagi... potrzebuję Panie Twojego Światła,
Ono mnie uspokaja, Ono mnie wzmacnia, Ono mnie koi i wycisza...
potrzebuję Twojej Miłości, Twojego Pocieszenia, Twojego Opanowania i
Twojej Cierpliwości... często mi tego brakuje, ale Ty mnie ulepszasz,
Ty mnie pocieszasz, Ty mnie wspierasz swoją niewidzialną Energią,
jaką we mnie wlewasz... dziękuję, że mi pomagasz, że okazujesz mi
swoją Miłość, swoje wsparcie, swoje zainteresowanie moją osobą...
tak dawno nikt się mną nie interesował, tak wiele dni byłem sam,
odczuwałem w sobie pustkę tak wiele dni z rzędu... ale teraz mam
Ciebie i odczuwam silnie Twoje wsparcie... jesteś moim ukojeniem,
którego tak mocno poszukiwałem... gdy Twoja Energia się we mnie
wlewa, odczuwam błogostan i spokój... i wiem, że czuwasz nade mną i
że wszystko zmierza w dobrym kierunku... dziękuję Ci, że jesteś i że
oczyszczasz moją duszę, aby ponownie była biała, czyli taka, jaka
była w swoim pierwotnym stanie, gdy wyszła z Twojego łona (gdy
została stworzona z Twojej Miłości)... jeszcze raz Ci dziękuję, że jesteś
i że czynisz moją duszę bielszą każdego dnia (napisane 19.09.2016).
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Nie czekaj na cud, działaj!
Nie czekaj na cud wierząc, że nagle nasz świat w cudowny sposób
ozdrowieje, to może się nigdy nie wydarzyć! Raczej zacznij sam
działać, podejmij odpowiednie kroki, aby uczynić siebie lepszą osobą,
aby uczynić nasz świat lepszym miejscem do życia, aby było po prostu
lepiej, aby wibracje naszego świata były wyższe. Nie czekaj na cud z
założonymi rękami, trzeba być aktywnym, trzeba coś robić, samo się
nic nie zrobi! Jak nie będzie działania dobrych ludzi, to świat dalej
będzie wyglądał tak jak wygląda, a może będzie i jeszcze gorzej!
Dobrzy ludzie muszą podejmować konkretne kroki, aby nasz świat stał
się lepszym miejscem do życia, bez tych kroków dobrych ludzi możesz
jedynie sobie czekać i czekać i możesz nigdy się nie doczekać na to, o
czym marzysz w głowie... więc nie bądź leniem i zacznij działać, bo
sam świat się nie naprawi! Twoje działanie jest ważne, ale gdy nic nie
zrobisz, będziesz czuł jedynie frustrację i bezradność... twoje
spojrzenie na świat będzie wtedy bardzo pesymistyczne, w odcieniach
szarości - a tak być nie musi! Nie musisz od razu dokonywać wielkich
rzeczy, początkowo skup się na małych zmianach... po prostu bądź
zmianą dla swojego najbliższego otoczenia... po czasie dzięki twojemu
dobremu działaniu zaczną dziać się cuda... na początku małe, ale z
czasem coraz to większe... bo właściwe działanie to jest to, co jest
nam dzisiaj potrzebne... więc nie czekaj, aż inni dokonają wielkich
czynów... sam bądź tą zmianą, tą energią transformującą, która
przywróci równowagę naszej planecie.
Wspieraj tych, którzy czynią właściwie... i wspierajmy się wspólnie, a z
czasem siane przez nas dobro zaowocuje i przemieni świadomość
wielu ludzi, którzy zaczną podejmować inne decyzje w swoim życiu...
inne, lepsze, właściwsze... te, które zaczną powoli nasz świat
przywracać na właściwe tory... więc nie przyjmuj wiecznie postawy
oczekującej, nie wypowiadaj tylu słów, które nie czynią zmiany, po
prostu zrób coś konkretnego, a z czasem cuda się pojawią i twoje
czyny wydadzą dobre owoce, czyniąc nasz świat lepszym miejscem do
życia (napisane 20.09.2016).
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Wykorzystaj swoje talenty
Ty jako człowiek masz wiele talentów, nie zapominaj o tym, one są ci
celowo dane na to życie, abyś z nich korzystał, abyś dzięki nim
zmieniał ten świat w lepsze miejsce do życia.
Wiele osób nie wykorzystuje swoich talentów, zapominają o nich,
pozwalają im "umrzeć"... nam nie wolno tego błędu popełnić! Jeżeli
jesteś w czymś naprawdę dobry, to zasil to mocniej swoją uwagą,
swoim czynem, rozbujaj swoje talenty i wykorzystaj je do naprawienia
naszego świata. Nie zapominaj o tym, że jesteś wyjątkową osobą, z
pewnością masz swoje wady, ale masz również zalety! I te zalety
wykorzystaj najlepiej jak umiesz! Jeżeli umiesz malować, maluj, jeżeli
umiesz śpiewać, śpiewaj, jeżeli umiesz tańczyć, tańcz! Jest wiele
sposobów, aby nasz świat uczynić lepszym miejscem do życia.
Bądź światłem dla innych, pokaż innym drogę, jak żyć, jak czynić, jak
korzystać ze swoich odgórnie danych nam darów. Nie poddawajmy
się, nie żyjmy w ciągłym strachu i lęku przed światem... świat nie jest
wcale taki zły, to my go tworzymy... więc skup się na swoich zaletach i
je wykorzystaj, zaprzęgnij je do tworzenia dobra, bądź tym światłem
przewodnim dla innych ludzi, bądź ich nadzieją i pocieszeniem w
trudnych chwilach.
Możesz być zmianą dla wielu ludzi, nie popadaj w marazm, stań się
Boskim Światłem, którym tak naprawdę jesteś, tylko czasem o tym
zapominamy... zapominamy o swojej prawdziwej naturze, o tym, skąd
pochodzimy i kim jesteśmy... a jesteśmy dziećmi samego Boga, to On
nas utkał ze swojego Światła, to On dał nam życie, dał nam swoje
Talenty i Mądrość, więc korzystajmy z nich, w końcu pochodzą od
naszego Ojca Niebieskiego... wykorzystaj swoje dary, uruchom swoją
mądrość, niech cię pokieruje właściwymi ścieżkami, niech twoja
intuicja i szept z twojego serca wskażą ci właściwą drogę do twojego
rozwoju, twojego wzrostu, do tego, aby twoja osoba stała się latarnią i
pocieszeniem dla innych ludzi (napisane 20.09.2016).
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To tylko twoje kolejne wcielenie
Nie traktuj wszystkiego, co cię spotyka w życiu absolutnie poważnie...
i pamiętaj, że to tylko twoje kolejne wcielenie... już miałeś takich
wcieleń bardzo dużo, może i setki, może i tysiące, a może i więcej...
więc gdy coś się niemiłego dzieje w twoim życiu, to wiedz, że
podobnych sytuacji w innych wcieleniach z pewnością miałeś bardzo
wiele... i teraz znowu doświadczasz tego samego, z innymi ludźmi, w
innym ciele... ale to wciąż to samo "przedstawienie"... więc zastanów
się, czy w czasie złych chwil warto reagować i zachowywać się
niewłaściwie? Może lepiej byłoby się uspokoić i przestać denerwować,
bo już tego doświadczałeś i to tyle razy... zastanów się, co możesz
zrobić, aby tego typu sytuacje nie działały na ciebie w sposób
negatywny lub jak mógłbyś zakończyć negatywizm, jaki się w twoim
życiu pojawia. Wszystko da się zrobić/naprawić, tylko trzeba się nad
tym mocniej zastanowić i podjąć jakieś kroki, które "zepsutą" sytuację
przywrócą do "równowagi"... lepiej trochę naprawić jakąś sytuację, niż
nie zrobić nic.
Każdy człowiek żyjący na tej planecie ma w swoim życiu gorsze
chwile/sytuacje... ale każdy z nas bez wyjątku kiedyś stąd odejdzie...
nasze ciało przemieni się w proch (zostanie po nas tylko grób)... a
nasza dusza pójdzie na drugą stronę... o twoich smutnych chwilach
też wszyscy zapomną... więc nie traktuj wszystkiego, co ci się
przytrafia (niezależnie od tego, czy jest to coś dobrego, czy złego)
absolutnie poważnie... nie zatrać się w tej egzystencji zwanej życiem
do stopnia, w którym wszystko będzie dla ciebie ekstremalnie istotne,
jakby od tego zależał twój kolejny oddech!
Mówiąc szczerze, dużo rzeczy jest w naszym życiu zupełnie
nieistotnych, wszystkie te niepotrzebne kłótnie, nic niezmieniające
wymiany zdań, jedynka w szkole... to wszystko przeminie i w proch
się obróci... nie warto tracić nerwów dla spraw nieistotnych (bez
jakiegokolwiek głębszego znaczenia)... to, co należy zrobić to skupić
się na rzeczach ważnych, które mają znaczenie np. na naszym
duchowym rozwoju, na wzroście lokalnej/globalnej świadomości, na
konkretnych działaniach, akcjach, czynach... i pamiętaj, że niczego na
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tamtą stronę nie zabierzesz, a przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy
materialne... zabierzemy ze sobą jedynie dobre i złe uczynki i od tego,
jak nasza dusza będzie się prezentować po drugiej stronie do takiego
przydziału niebiańskiego lub demonicznego zostaniemy przydzieleni...
więc dbaj za życia o swoją duszę, o swoje wnętrze, nie zaśmiecaj go
byle czym, niech będzie czyste, bo życie jest zbyt krótkie, aby żyć w
brudzie... musimy ewoluować i przywrócić nasz oryginalny stan
duchowy, abyśmy byli tym Boskim Światłem, którym kiedyś
świeciliśmy... musimy na nowo sobie to przypomnieć i zacząć
rezonować właściwą częstotliwością (napisane 21.09.2016).
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Czy Bóg istnieje?
Oczywiście, że tak... tylko my ludzie możemy mieć problem, aby pojąć
czym lub kim jest Bóg... a jest On istotą multiwymiarową, widzi
wszystko ze wszystkich możliwych perspektyw i ma wszystkie
najlepsze cechy, jakie tylko można mieć... ma też nieskończoną
mądrość, miłość i wewnętrzną sprawiedliwość, nie ma w Nim cienia,
mroku ani niegodziwości, jest sprawiedliwy do szpiku kości, ale
zarazem wyrozumiały w stopniu, jaki jest potrzebny w danej sytuacji.
Wiele osób zaprzecza istnieniu Boga, ale ich zaprzeczanie nie
spowoduje, że Bóg nagle zniknie, jedynie co może to spowodować, to
to, że Bóg zniknie z ich życia, ale to na pewno nie będzie dla nich
korzystne... w końcu Bóg jest dżentelmenem, nie wpycha się w czyjeś
życie na siłę, jak ktoś Go nie chce, to jego wola będzie uszanowana...
ale któregoś dnia może zapukać do naszych drzwi, do naszego serca...
to stukanie może być bardzo głośne... i czy Mu otworzymy? Czy może
dalej będziemy ignorować Jego stukanie?
Ja tobie powiem w ten sposób, nie ignoruj Boga, gdy ten chce wejść w
twoje życie... otwórz na Niego swoje serce, otwórz Mu drzwi na
oścież... i pozwól Mu się rozgościć w twoim wnętrzu... niech wypełni
cię swoim spokojem... tak właśnie działa Bóg, nie wchodzi w cudze
progi nieproszony... niemniej jednak On stale spogląda na osoby,
które Go odtrącają i od czasu do czasu puka do ich drzwi, bo może
jednak ktoś Mu jeszcze drzwi swojego serca otworzy i znajdzie się dla
Boga kolejne mieszkanie, w którym może zamieszkać i się rozgościć...
i wypełnić je swoją Miłością (napisane 21.09.2016).
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Nie żyj w wiecznym strachu (stresie)
Życie w strachu jest bardzo destrukcyjne, nie możesz pozwolić, aby
strach był twoim stałym życiowym towarzyszem... nie możesz iść z
nim za rękę przez życie... jak będziesz z nim chadzać zbyt często, to
prędzej czy później cię zniszczy... zniszczy twoje wnętrze, zniszczy
twoje ciało, zniszczy twoje życie.
Również ważnym aspektem wszelakich lęków jest stres... stres
chwilowy na ogół nie jest zbyt szkodliwy, ale ten, który trwa przez
dłuższy czas już tak... szczególnie gdy o swoim stresie nie możemy
nikomu powiedzieć, wtedy jesteśmy jakby w klatce, z której nie
możemy wyjść i silnie czujemy, że ten strach/stres nas dusi... i ten
stan trwa i trwa i nie widzimy końca swojej męki... ale niemniej
jednak pamiętaj... nie musisz wcale chodzić ze "strachem" za rękę
(nie musisz trwać w ciągłym stresie)... zawsze możesz powiedzieć mu
"do widzenia" i stać się wolnym człowiekiem... musisz tylko podjąć
konkretne kroki, aby się od niego uwolnić... niekoniecznie będzie to
łatwe do zrobienia, ale w końcu nic co wartościowe nie przychodzi
łatwo.
W początkowej fazie uporządkuj swoje życie, postaraj się rozwiązać
wszystkie sprawy, które wymagają rozwiązania (uporządkowania /
uzdrowienia)... szczególnie zwróć uwagę na sprawy, które wywołują w
tobie silny strach/stres, je załatwiaj w pierwszej kolejności, aby te
sprawy nie zaprzątały już twojej głowy (rozwiązanie takiej sprawy
automatycznie zmniejsza poziom strachu/stresu w twoim organizmie).
Następnie przyjrzyj się temu, czym wypełniasz swoje wnętrze, chodzi
mi tutaj o programy lecące w TV, internecie... nie napełniaj się
negatywnością (szczególnie taką, z którą nie możesz nic konkretnego
zrobić np. gdy słyszymy kolejny raz w TV o wypadku na drodze i śmierci
wielu osób)... unikaj też bezsensownego słuchania innych ludzi o ich
chorobach (mówię tutaj o osobach wiecznie narzekających, którzy nie
chcą podjąć żadnych konkretnych kroków, aby swój stan zmienić)...
musimy tego typu negatywności unikać, bo napełnianie się czymś takim
niczemu konkretnemu nie służy, jedynie nas niszczy, osłabia i wypacza.
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I pamiętaj, aby codziennie łączyć się z Bogiem prosząc Go o pomoc w
rozwiązaniu twoich życiowych (stresujących cię) problemów. Nie
wszystko uda się rozwiązać od razu, ale bądź cierpliwy i stale pracuj
nad sobą, nad swoim życiem... rób co trzeba, aby w realny sposób
zmniejszyć poziom strachu/stresu w swoim życiu... jesteś w stanie
wiele zdziałać, tylko podejmij kroki, aby coś zmienić, bo gdy nie
będziesz nic robić, to prawdopodobnie nic się w twoim życiu na plus
nie zmieni (prawdopodobnie z czasem będzie tylko gorzej)... więc
zaufaj Bogu, chodź z Nim każdego dnia za rękę i bądź dobrej myśli,
strach/stres prędzej czy później będzie musiał ustąpić Bogu, którego
zaprosiłeś do swojego życia (napisane 22.09.2016).
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Nie komplikuj swojego duchowego rozwoju
Wiele osób, zamiast skupić się na podstawach duchowych, na prostej
medytacji, na oczyszczeniu swojego umysłu, na oczyszczeniu swojego
ciała z toksyn (poprzez dietę i ćwiczenia fizyczne), na kontemplacji
nad Stwórcą (jedna z najbardziej skutecznych metod duchowych) ogólnie rzecz ujmując na wewnętrznym balansie opierającym się o
proste praktyki, to nadmiernie starają się wchodzić w obszary, które
są skomplikowane (nieadekwatne do ich poziomu duchowego i
poziomu zrozumienia), niepewne (takie, które mogą zawierać
nieprawdziwe informacje) i ludzie po wtłoczeniu sobie do głowy
pewnych nieprawdziwych informacji lub informacji, które znacznie
przewyższają ich obecny poziom duchowy mogą ostatecznie się
mocno w swoim duchowym rozwoju zagubić - ludzie muszą pamiętać,
że trzeba na samym początku wybudować solidny fundament, a
dopiero później należy iść dalej (bez dobrego fundamentu każda
nawet najwspanialsza budowla się zawali). Co więcej, ludzie, którzy
nie posiadają wewnętrznej mądrości (nie są dobrze połączeni z
Duchem Świętym), którzy nie umieją skutecznie rozpoznać, co jest
prawdą a co fałszem mogą wyrządzić sobie spore szkody informacjami
pochodzącymi z niepewnych źródeł.
Napełnianie się niektórymi informacjami może nas wypaczyć, dlatego
należy bardzo uważać, kogo słuchamy i co ten ktoś przekazuje. Jeżeli
odpycha nas od jakiejś osoby lub nie jesteśmy pewni czy dana osoba
mówi prawdę (i nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać), to bezpieczniej
dla nas będzie od takich informacji odejść na rzecz prostoty, bo
ostatecznie rozwój duchowy to przede wszystkim dobre czyny, a nie
jakaś "fizyka kwantowa".
Jeżeli czynisz dobro, to znaczy, że jesteś duchowy (i nie musisz
wiedzieć nic o czakrach, Kundalini czy zmianach DNA - Jezus mówił
wyraźnie: "Po owocach ich poznacie" - jeżeli twoje dobre uczynki
przynoszą dobre owoce, to jest to miłe w oczach Boga), a jeżeli
mieszasz ludziom w głowach (jak robią to obecnie niektórzy "duchowi"
ludzie) to degradujesz się duchowo nawet jeżeli masz dobre intencje i
robisz to z poziomu serca - liczy się tylko i wyłącznie efekt końcowy,
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jeżeli przynosisz dobre owoce, to Królestwo Niebieskie na Ziemi
wzrasta, ale jeżeli tak nie jest, to jest przeciwnie i degradujesz siebie
oraz innych, przy okazji tworzysz sobie negatywną karmę.
Nie możesz pozwolić sobie na zalewanie się informacjami, które robią
mętlik w twojej głowie, prostota jest najważniejsza, może nie jest tak
"atrakcyjna" jak niektóre "sensacje", ale w końcu chodzi o to, aby
wydać dobry plon (aby nasze czyny powodowały, że nasz świat staje
się troszkę lepszym miejscem do życia)... więc pamiętaj, jeżeli jakieś
informacje cię przerastają i nie jesteś w stanie rozpoznać czy są one
prawdziwe, czy też nie, to je po prostu zostaw w spokoju, zajmij się
czymś, co z tobą rezonuje, chwyć coś, w czym ewidentnie wyczuwasz
prawdę oraz czujesz, że jak za tym podążasz, to wzrastasz duchowo.
Ogólnie rzecz ujmując, będziesz czuć w swoim wnętrzu, co jest dla
ciebie dobre i właśnie za tym subtelnym odczuciem powinno się
podążać, ale pamiętaj, nie komplikuj nadmiernie swojego duchowego
rozwoju, aby nie narobić sobie kłopotów.
Jeżeli zbudujesz już solidny fundament, utworzysz silne połączenie z
Bogiem i będzie na tobie spoczywać Duch Święty wtedy pójdź dalej,
wtedy będziesz gotowy na nowe informacje, otworzą się przed tobą
drzwi do nowych poziomów jakie musisz przejść... i wiedz, że rozwój
duchowy to podróż na całe życie... więc łącz się z Bogiem, abyś nie
zbłądził i abyś zawsze umiał naprostować swoje kroki, gdy zboczysz z
kursu (napisane 24.09.2016).
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Obudź się!
Otwórz oczy, rozerwij zasłonę niewiedzy, jaka ciebie otacza, wyjdź z
ciemnej jaskini, w której się znajdujesz... otwórz okno dla swojej
duszy, aby wpłynęło do twojego wnętrza światło... wyjdź na zewnątrz,
spójrz na śpiewające ptaki, spójrz na rosnące drzewa, trawy, kwiaty...
weź głęboki wdech, napełnij swoje płuca świeżym powietrzem... i
zadaj sobie pytanie, czy życie na wolności nie jest cudowne?
Odpowiedź brzmi: tak, jest cudowne... więc teraz pójdź do tych,
którzy żyją w ciemności, do tych, którzy mają oczy wciąż zamknięte,
którzy wciąż są pogrążeni we śnie... oni śpią głębokim snem, który nie
czyni ich wolnymi, śpią tak głęboko, że nie zdają sobie nawet sprawy,
w jakiej niewoli się znajdują, ich umysły wibrują falami zniewolenia i
poddaństwa systemowi... umysł osoby wolnej wibruje falami
głębokiego relaksu, spokoju, miłości i współczucia, wibruje falami
wolności i mądrości... więc idź i otwórz zniewolone umysły, poszerz
świadomość tych, którzy wciąż śpią, otwórz im oczy, potrząśnij nimi...
ale nie rób tego zbyt brutalnie, bo może to odnieść odwrotny skutek
od zamierzonego... niektórych ludzi trzeba budzić z użyciem siły, a
innych trzeba budzić delikatnie... jednym trzeba silnego "ciosu", aby
otworzyć oczy, innym potrzeba zapachu róży i widoku łąki... więc idź i
budź ich... używaj odpowiedniej metody do odpowiednich ludzi... i
skupiaj się mocniej na tych, którzy już się budzą... bo ci, którzy zbyt
mocno śpią, mogą narobić ci sporych kłopotów... więc bądź mądry w
wyborze kogo można mocniej budzić a kogo nie... nie każdy na dzień
dzisiejszy nadaje się do przebudzenia... ale prędzej czy później ludzie
będą nasiąkać energią oświecenia, która będzie spływać na ich głowy,
ta wielka fala mądrości się zbliża... nadchodzi niczym nieunikniony
dzień sądu ostatecznego... ale nie bój się... to czas oświecenia... to
czas wolności... to czas nowej ery ludzi, gdzie będzie królować
zjednoczony umysł z sercem, a na głowie będzie Duch Święty, który
będzie Koroną Mądrości (napisane 25.09.2016).
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Nadchodzi Wielkie Światło
Nadchodzi nowa era ludzi... Wielkie Światło z odległego kosmosu się do
nas zbliża, już część tego Światła nas przenika, szczególnie tych, którzy
są na nie otwarci... więc otwórz się na to Wielkie Światło, pozwól Mu cię
przeniknąć, niech cię wypełni... poczuj tą oczyszczającą moc, jaka w
ciebie wchodzi, w każdą komórkę twojego ciała, w każdy zakamarek
twojego umysłu, w każdą meridianę, jaka w tobie jest... i niech to Światło
w tobie płynie... i niech cię dobrze wypełni, szczególnie twój umysł i
serce... o tak... jak przyjemnie... nowa era się zbliża... era bez ucisku i
bez wojny... to będzie wspaniały czas pokoju i miłości... i to nie tylko dla
ludzi, również dla zwierząt... wszyscy odzyskamy wolność... będziemy się
cieszyć nowym życiem, już system nie będzie nas zniewalał swoją ciężką
ręką... będziemy wolni... prawdziwie wolni... i nie będzie już tego
wszechogarniającego kłamstwa... nie będzie już ludzi, którzy będą innych
oszukiwać czy prezentować sobą niską świadomość... świadomość, która
w dzisiejszych czasach ogłupia ludzkie umysły... musimy być wolni, nasze
umysły muszą być wolne, nasze serca muszą być wolne, nasza cała rasa
musi być wolna, nie możemy sobie pozwolić na ciągłe tkwienie w
zniewoleniu, już nie, bo już nadchodzi nowy czas, czas powrotu do tego,
kim w rzeczywistości jesteśmy, a jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi
Wolności i Miłości, dziećmi Pierwotnego Światła, które nas stworzyło i z
całego swojego serca pragnie naszego wyzwolenia, naszej radości i
szczęścia... Bóg zawsze działa na naszą korzyść... dlatego niebawem
doświadczymy tego, co dla nas przygotował, a będzie to wspaniały
prezent... prezent, który otrze każdą naszą łzę... więc bądź cierpliwy,
działaj na rzecz całej ludzkości, wytwarzaj dobre owoce, aby Raj, który
ma nastąpić, wszedł w nasze życie harmonijnie, aby w przełomowym
momencie nie było zbyt dużego tarcia między ciemnością a światłością
(im mniej będzie ciemności w kluczowych dla Ziemi momentach tym
lepiej)... więc twórz więcej Światła teraz, rozświetlaj wszelką ciemność
Prawdą i Mądrością, działaj, a w swoim czasie ujrzysz nową rzeczywistość,
przejdziesz przez tajemne drzwi i wkroczysz do krainy, o której nie miałeś
pojęcia, będzie to kraina Światła i "Mistycznych Kolorów", będzie to
kraina, która ukoi twój smutek... a nowa era zawita na Ziemię w swoim
czasie... i to nastąpi, ten czas jest bliski... więc rób swoje i oczekuj, ale
oczekuj nie biernie, tylko czynnie, owoce muszą być wytwarzane każdego
dnia, aby nowa era mogła się w pełni harmonijnie wyłonić (napisane
25.09.2016).
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Nie bój się krzyża
Krzyż nie jest twoim wrogiem, to po prostu karma do spłacenia, więc
nie ma co się na niego obrażać, gdy nas przygniata, należy się
nauczyć go nieść z pokorą i wytrwałością, a gdy upadniemy, należy
wstać i iść dalej.
Wewnątrz siebie będziesz wiedział, co musisz wycierpieć (bez
możliwości ominięcia tego lub szybszego oczyszczenia), a co będziesz
mógł "ominąć" (oczyścić szybciej)... miej to rozeznanie, aby nie
skazywać się na niepotrzebne cierpienie, które czasami w łatwy
sposób można anulować (często sami decydujemy o tym, czy karma
ma dalej trwać, czy nie - wiele osób niepotrzebnie się męczy w
niektórych sytuacjach, zamiast podjąć konkretne kroki, aby przerwać
złą karmę) - wytrwałe niesienie swojego krzyża to najlepsza metoda
spalenia karmy - oczywiście należy w tym czasie być dobrym
człowiekiem, bo gdy będziemy czynić nieprawość, to nasz krzyż tylko
nabierze na wadze.
Wiele osób chce usilnie żyć po swojemu, prowadzić szczęśliwe,
wygodne życie... no cóż... kto by nie chciał być szczęśliwy, wszyscy
tego pragniemy, ale w wielu przypadkach jest to po prostu niemożliwe
z powodów karmicznych i nie możemy mieć tutaj pretensji do świata
(do swojego przeznaczenia), że my cierpimy w życiu, a inni mają miłą,
wygodną egzystencję.
Każdy z nas ma swoje indywidualne przeznaczenie, swoje osobiste
lekcje do przerobienia w tym życiu, jedni mają je łatwiejsze a inni
trudniejsze - karma każdego z nas jest inna (jedni mają ją lżejszą a
inni cięższą), gdyż nikt z nas nie jest taki sam, nie każdy dałby radę
dźwigać ciężką karmę (ciężki krzyż), dlatego niektórzy muszą dostać
łatwiejsze życie, ale to wcale nie oznacza, że mniej wartościowe
(różnie w tej kwestii bywa)... niektóre dusze dzielą swoje
oczyszczanie karmy na wiele wcieleń, aby nie nieść wszystkiego w
jednym życiu... nie każda dusza jest w stanie dźwigać ciężką karmę
przez wiele lat, za to biorą się przeważnie bardziej zaawansowane
dusze, które wiedzą, że podołają temu wyzwaniu.
124

Nie zazdrość innym bogactwa, splendoru i tytułów naukowych, nie
każdy będzie w tym życiu "gwiazdą" i wybitnym umysłem, nie o to w
życiu chodzi oraz nie każdemu jest to pisane. W życiu chodzi o to, aby
spalić karmę i wejść na dharmę, czyli aby poprzez dobre uczynki i
wycierpienie tego, co mamy w tym życiu do wycierpienia w swoim
czasie zacząć po prostu służyć ludzkości, poświęcić swoje życie na
rzecz niesienia Pochodni Prawdy... w życiu chodzi o to, aby stale,
każdego dnia rozświetlać ciemność... więc powtórzę jeszcze raz, nie
bój się krzyża, on nie jest twoim wrogiem, po prostu naucz się go
nieść... i nie uciekaj przed nim, gdy wiesz, że dźwigać go musisz... po
prostu dodźwigaj go do miejsca przeznaczenia, oczyścisz w ten sposób
swoją karmę i wejdziesz w nowy rozdział życia, który będzie dla ciebie
czymś zupełnie nowym (napisane 26.09.2016).
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Przykre dla nas chwile niekoniecznie są czymś złym
W naszym życiu wydarzy się wiele przykrych rzeczy, po niektórych
będziemy płakać i odczuwać przeszywający ból... ale wiedz, że te
wydarzenia z tych czy innych przyczyn muszą się wypełnić, one są
częścią życia, częścią twojego przeznaczenia lub częścią twojego
odejścia od swojego przeznaczenia... więc nie traktuj wszystkiego, co
zadało tobie ból jako coś złego (nic się nie dzieje bez przyczyny).
Jest w naszym życiu karma, jaka musi na nas spaść, abyśmy poprzez
jej oczyszczenie doświadczyli większej wolności, aby nasze życie
mogło nabrać właściwych kolorów, aby weszło ono na odpowiednie
tory, aby stało się wreszcie bardziej harmonijne... więc nie traktuj
wszystkiego, co ci się w życiu przykrego przytrafia jako coś złego... po
prostu przejdź to i tego zbyt mocno nie analizuj... przeżyj ten
fragment swojego życia najlepiej jak umiesz... i nie miej pretensji do
Boga, do życia, do swojego przeznaczenia... tak z jakichś powodów
musi być.
Dodatkowo możesz się zastanowić nad tym, czy pewne przykre
wydarzenia w twoim życiu dzieją się z powodu twojej karmy, czy może
z powodu twoich złych decyzji... to ważna kwestia, nie ignoruj jej...
czasami sami na siebie sprowadzamy zły los i jeżeli tak jest, możemy
mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie i swoich złych wyborów i
zachowań... ale jeżeli to nieunikniona karma, to nie ma się co tym
przejmować, bo i tak niewiele możemy z tym zrobić... ale co ważne,
dzięki tym przykrym dla nas chwilom oczyszczamy swoją karmę...
więc cieszmy się, że możemy w tym wcieleniu tą karmę spalać, bo
dzięki temu będziemy lżejsi o jej wagę w ewentualnym przyszłym
wcieleniu (napisane 26.09.2016).
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Zadbaj o siebie - krótki post, zdrowa dieta i ćwiczenia
Wiele osób ma nadwagę i nie za bardzo chce im się ćwiczyć czy też
stosować jakichś specjalnych długoterminowych diet (często takie
osoby mówią, że stosowały już każdą dietę i nic im nie pomogły - a
nawet jeśli początkowo chudły, to ostatecznie efekt jojo robił swoje i
powracały do swojej początkowej wagi, a nawet czasem ją
przekraczały)... ale przecież jakby na to logicznie spojrzeć to
schudnięcie wcale nie jest jakimś skomplikowanym procesem (nie jest
to jakaś fizyka kwantowa), wystarczy uciąć lekko kalorie, aby każdego
dnia leciutko waga spadała, a jakby ktoś jeszcze dołożył do swojej
diety trochę owoców i warzyw, to postępy byłyby jeszcze lepsze (już
nie wspominam o ćwiczeniach i dłuższych spacerach czy bieganiu oczywiście dokładając dodatkowy wysiłek, musimy mieć na uwadze to,
że spalamy kalorie i powinniśmy je do pewnego stopnia uzupełnić, ale
koniec końców powinniśmy być na niewielkim ujemnym bilansie
kalorycznym).
Ja osobiście stosuję post (od ponad roku), gdzie nie jem zupełnie nic
od 18:00 do 8:00 - co ciekawe jest to bardzo łatwe do wytrzymania
(w tym czasie jedynie piję zwykłą wodę z dodatkiem różowej soli
himalajskiej - na 1,5 litra wody dodaję 3 małe łyżeczki tej soli) czasami w czasie tego postu w okolicy brzucha możemy odczuwać
pewien lekki dyskomfort (coś na zasadzie głodu - wtedy powinniśmy
pić więcej wody), ale nie należy się tym przejmować, to odczucie nie
wpływa na nas w jakiś negatywny sposób, a jakby tak było to już
dawno bym to zaobserwował.
Ludzie często podjadają przed pójściem spać i nie wpływa to dobrze
na ich organizm, który chce w nocy odpocząć, bo zamiast w nocy
prawdziwie odpoczywać, to skupia się on mocno na przetrawieniu
jedzenia, jakie w niego w późnych godzinach wieczornych
wpychaliśmy. Post od 18:00 eliminuje ten problem i zdecydowanie go
polecam - mój organizm w nocy ma wystarczająco dużo czasu na
trawienie, aby wszystko ładnie do rana przetrawić, a jakbym przed
pójściem spać coś podjadał to mógłby się nie wyrobić.
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Jak już wdrożycie w swoje życie te 14 godzin odpoczynku od jedzenia,
to po krótkim czasie stwierdzicie, że nie jest dla was problemem
stosowanie tego krótkiego postu długoterminowo. Ten post po prostu
ucina zbędne kalorie i dlatego jest tak skuteczny - może on również
spowodować (w moim przypadku tak było), że będziecie potrzebowali
mniej snu, aby się w pełni wyspać i zregenerować.
Niektórzy mówią, że mają siedzący tryb życia i dlatego się zapuścili
(roztyli)... ale przecież prawda jest taka, że nikt nigdy nie przytył od
samego siedzenia... tyje się od nadmiaru jedzenia wpychanego w
siebie, ale siedzenie nie ma tu nic do rzeczy, można siedzieć cały
dzień, jeść tyle ile nam potrzeba (nie przekraczając pewnej ilości
wkładanych w siebie kalorii) i nie tyć, więc warto pamiętać, że
siedzący tryb życia nie powoduje tycia, to nadmiar kalorii jest za to
odpowiedzialny... i tutaj przychodzi ten post, który w łatwy sposób
ucina owy nadmiar.
Zalecam również lekką zmianę swojej diety na zdrowszą, warto
dołożyć trochę surowych owoców i warzyw, dokupić (o ile nie mamy)
blender, sokowirówkę, wyciskarkę do cytrusów i wyciskarkę do warzyw
i zieleniny (jednoślimakową lub dwuślimakową) - dodatkowy sprzęt na
pewno się przyda (niekoniecznie musicie kupować wszystko na raz).
Osobiście w swoim życiu korzystałem ze wszystkich tych urządzeń i mi
sporo pomogły na pewnych moich etapach oczyszczających.
Picie wyciskanych w domu soków jest bardzo zdrowe i bardzo łatwe do
przygotowania,
prawie
zerowy
wysiłek
w
porównaniu
z
przygotowaniem jakichś dań gotowanych... wrzucamy tylko owoce czy
warzywa, "mielimy je" i pijemy pyszny soczek, nic prostszego... więc
zachęcam do zmiany swoich nawyków żywieniowych, może nie jest to
proste w początkowym etapie, ale gdy będziemy konsekwentni przez
kilka pierwszych tygodni, to przyzwyczaimy się do nowego stylu życia
i już przy nim zostaniemy, bo stwierdzimy, że tak jest po prostu
optymalniej (już pomijam fakt, że będziemy się po prostu lepiej czuli).
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Dodam jeszcze, że np. rezygnacja z rafinowanego cukru ma
zbawienny wpływ na nasze zęby (oraz na unormowanie wagi)... moje
zęby do dzisiaj mi dziękują za to, że przestałem jeść tą białą
uzależniającą jak kokaina truciznę (już ponad 4 lata jej nie jem i to
był świetny wybór, chociaż było to dla mnie bardzo ciężkie do
osiągnięcia, ale byłem konsekwentny i nie chciałem się poddać i to mi
się zdecydowanie opłaciło)... a gdy dopadnie was gorszy czas wyjdźcie
na dwór i trochę pospacerujcie, to bardzo pomaga w oczyszczaniu
organizmu i poprawie samopoczucia (zalecam codziennie chodzić
minimum 30-40 minut).
Jeżeli chodzi o ćwiczenia to gdy nie macie ochoty zapisywać się na
siłownię, spokojnie możecie ćwiczyć w domu z wykorzystaniem
ciężaru własnego ciała (polecam wykonywać podstawowe ćwiczenia
takie jak: pompki, przysiady, spięcia brzucha z nogami uniesionymi do
góry - inne ćwiczenia to np. pompki z nogami na podwyższeniu,
odwrotne pompki, przysiady z wyskokiem, wspięcia na palcach itp. ćwiczeń, które można wykonywać, aby wzmocnić swoje ciało jest
bardzo dużo, najlepiej poszperać w internecie w poszukiwaniu
większej ich ilości)... niemniej jednak czasami warto dokupić jakiś
sprzęt typu: drążek montowany w drzwiach, sztanga prosta, sztanga
łamana, hantelki, kule kettlebell, kółko do ćwiczeń brzucha itd...
plusem kupna jakiegokolwiek sprzętu jest to, że możemy dużo
mocniej urozmaicić nasz trening oraz gdy będzie się nam nudzić, to
zawsze możemy na nim dodatkowo poćwiczyć... ale gdy go nie
będziemy posiadać to na pewno na nim nie poćwiczymy o ile w ogóle
zrobimy
jakikolwiek
wysiłek...
więc
zalecam
kupno
kilku
podstawowych sprzętów (one nie są drogie), posiadanie dodatkowego
sprzętu zwiększa naszą motywację i chęć do ćwiczeń (wiem to z
własnego doświadczenia). Ja osobiście ćwiczę zawsze mniej więcej o
tej samej porze (trening trwa poniżej 15 minut), a kilka godzin po
moim treningu często wykonuję jakieś dodatkowe ćwiczenia (według
własnego uznania). Ważne jest też to, abyśmy się nie przetrenowali,
szczególnie na samym początku, gdy nasze mięśnie nie są
przyzwyczajone do nadmiernego wysiłku... jeżeli tak się stanie, warto
zrobić dzień regeneracji lub odpuścić tylko jedno, lub dwa ćwiczenia,
sami musimy wyczuć które.
129

I pamiętajcie, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo, ale
najważniejsze jest to, aby zacząć, aby zrobić ten pierwszy krok, jak go
nie zrobimy, to na pewno nic się w naszym życiu nie zmieni, więc
zróbcie co trzeba, aby nie mieć nadmiaru niepotrzebnych kilogramów,
bo to wpływa na wasze samopoczucie, na waszą samoocenę, na
wasze postrzeganie świata i na to, jak inni was postrzegają... więc
zacznij już dziś zmieniać swoje życie.
Zapisuj w notatniku swoje postępy, przemyślenia, wykonane ćwiczenia
(polecam ćwiczyć codziennie 5-15 minut dziennie)... dzięki
zapisywaniu swoich postępów będziesz lepiej zmotywowany do
kontynuowania nowo obranej drogi (wiem to z własnego
doświadczenia)... więc do roboty, na pewno ci się uda, ja w ciebie
wierzę... bo skoro mi się udało wytrwać w swoich postanowieniach z
postem, dietą i ćwiczeniami, to czemu tobie miałoby się nie udać? Ja
nie jestem w tym aspekcie kimś wyjątkowym, nie mam jakichś
magicznych predyspozycji w kwestii trzymania diety, regularnego
ćwiczenia, chodzenia na spacery czy codziennego krótkiego
poszczenia, skoro ja mogłem coś osiągnąć w tym aspekcie, to każdy
może, również ty... wierzę, że ci się uda i odmienisz swoje życie, tylko
bądź konsekwentny i jak upadniesz to powstań i ponownie próbuj, do
skutku... i pamiętaj, że kropla (która jest bardzo konsekwentna) drąży
skałę... powodzenia (napisane 26.09.2016).

130

Duch Święty i Boska Miłość
Duch Święty jest niezmiernie ważnym aspektem duchowego
rozwoju... On jest Pocieszycielem, którego posyła nam sam Bóg... ale
gdy nie będziemy z Bogiem połączeni, to pocieszenia nie otrzymamy.
Musimy utworzyć silne połączenie z Bogiem, wtedy zaczniemy się
mocniej wypełniać miłością i mądrością... będzie ona na nas kapać
niczym mistyczny deszcz na naszą głowę... kap, kap... to krople
oświecenia, to krople miłości, to krople mądrości... czy je czujesz? Czy
czujesz, jak ciebie zmieniają? Czy czujesz, jak w ciebie wchodzą? Czy
czujesz jak wchłaniane są przez twoją skórę, pomimo iż owe krople
nie są materialne? Twoja głowa się nimi napełnia... o jak dobrze...
napełniam się Bogiem, napełniam się Duchem Świętym, napełniam się
Energią Mistycznej Transformacji... mój umysł się zmienia... wchodzę
w stan ekstazy i silnego trwania w Bogu... o tak... jestem z Nim
połączony... Bóg wylewa na moją głowę Wodę Życia... podlewa mnie
niczym kwiat w ogrodzie... Bóg jest moim ogrodnikiem... a ja jestem
Jego kwiatem... to On mnie nawadnia, gdy chce mi się pić... On jest
moją Wodą Życia... On mi daje mistyczne uniesienia... mistyczne
chwile... o tak... jak przyjemnie... mogę w Nim trwać i trwać... moja
głowa jest w Nim zanurzona... niczym w czystym Świetle... i czuję jak
Jego Mistyczne Światło we mnie płynie... rozchodzi się po mojej
twarzy... ale najsilniej odczuwam je na czubku głowy, to tam Bóg
najwięcej kapie swoją Mistyczną Energią... co za wspaniałe doznanie...
i to ciepło wypełniające moją głowę... rozlewa się niczym fale na
oceanie... o tak... to jest to, czego ludzie poszukują, ale o czym
zapomnieli... ten mistycyzm... ta transformacja... ta mistyczna chwila,
jedyna w swoim rodzaju... zapomniana... ale przeze mnie odkopana, z
prochów zapomnienia... znowu jestem z Bogiem, a On mnie napełnia
Duchem Świętym... napełnia mnie swoją Mądrością... Duch Święty
jest
moim
Pocieszycielem...
moim
skrzydlatym
Opiekunem
spoczywającym na mojej głowie... dzięki Niemu wiem co mam robić,
jak działać, co czynić... mam tą mistyczną nić łączącą mnie z tym
Wielkim Światłem... utwórz ją również i ty... śmiało... nie krępuj się...
łącz się codziennie z Bogiem, z Duchem Świętym... uniż mocno swoją
głowę przed tym Wielkim Światłem, jakie z Nich promieniuje... oh
tak... co za ciepło... co za wspaniałe Światło... jakie przyjemne... jakie
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mistyczne... transformuje mnie każdego dnia... wiem to... czuję to...
jakby tylko ludzie o tym wiedzieli... jakby sobie tylko to
przypomnieli... o jak dobrze... ekstaza... i to bez zażywania
nieczystych substancji... całkowicie za darmo... i całkowicie w
harmonii ze Stwórcą... nawet zapach mirry się pojawił... który
odpędza wszelkie zło... więc połącz się z Bogiem, a doznasz ukojenia
swojego smutku... ale łącz się z Nim codziennie... i pewnego dnia to
połączenie będzie już wystarczająco silne, abyś rozkwitł niczym piękny
kwiat... a ten kwiat jest przez Boga podlewany Jego darem życia...
tworzycie jedność... jest jedna wola... wola Boska... wiesz co robić...
Duch Święty spoczywa już na twojej głowie... i będziesz wiedział co
powiedzieć, gdy będzie taka potrzeba... więc idź... zmieniaj świat...
czyń dobro z większym rozmachem... transformuj złe energie w
dobre... nauczaj i nieś dobrą nowinę... dzień zjednoczenia większej
ilości ludzi ze Mną jest bliski... ta chwila nadchodzi... i nikt jej nie
powstrzyma... więc idź... niech Moje Światło rozleje się również na
innych... więc powiedz im o Mnie... i podłącz ich pode Mnie... a Ja już
ich zasilę swoim Światłem... swoją Miłością... i nic nie będzie już takie
samo... każde serce i umysł dozna silnej zmiany... dozna silnego
otwarcia na Mnie i na Moją Miłość... głowy ludzi otworzą się na Moje
zrozumienie i wleje się w nie Mądrość, jakiej wcześniej nie posiadali...
i nie mówię tu o konkretnej wiedzy (naukowej)... ale o Mądrości... o
wiedzy co robić, aby się rozwijać, aby ewoluować jeszcze mocniej, aby
doznać jeszcze mocniejszej transformacji, aby dojść do etapu, w
którym będziemy już tylko czystym Światłem, którym będziemy
promieniować na wszelkie życie znajdujące się w naszym pobliżu... bo
Ja jestem Światłem i Wodą Życia... i pragnę głębszego zjednoczenia
siebie z ludźmi, którzy żyją w przełomowych czasach, którzy się
zagubili, ale Ja ich powoli budzę... tylko czy wszyscy zdążą... nie
jestem tego pewien... ale to nic... nie każdemu jest dane wejść do
Nowego Jeruzalem, do nowej krainy wolności i szczęścia... więc
proszę, łączcie się ze Mną, a Ja was napełnię swoim Światłem... mam
go pod dostatkiem, nie zabraknie go dla nikogo... więc wyciągnij do
mnie swoją rękę i chwyć Mnie mocno... uczep się Mojego płaszcza, a
Ja cię przyciągnę do siebie niczym magnes... chodź... czekam na
ciebie... chodź... wyciągam do ciebie swoją dłoń... czy ją chwycisz? Co
odpowiesz? (napisane 30.09.2016)
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Krytyka naszej osoby
Będą ludzie, którzy będą nas krytykować za nasze wierzenia, za to, co
robimy i za to jaką drogą próbujemy podążać... ale jeżeli jesteśmy
absolutnie pewni, że mamy rację (co do naszych poglądów, naszej
drogi itd.) to przejmowanie się jakąkolwiek krytyką nie ma
najmniejszego sensu. Jeżeli ktoś nabija się z nas, że wierzymy w
Boga, albo że wierzymy w reinkarnację to jaki jest sens brania takiej
krytyki do siebie? Z mojej perspektywy nie ma to żadnego sensu... co
więcej nawet mi takiej osoby trochę szkoda, bo wiem, że przed nią
jeszcze długa droga w dochodzeniu do tego, jak się sprawy faktycznie
mają... więc nie przejmujcie się krytyką osób na niskim poziomie
świadomości, to one wymagają pomocy, a nie my, którzy już pewne
rzeczy zrozumieliśmy. Niemniej jednak nie należy odrzucać każdej
krytyki... bo może jakaś krytyka będzie konstruktywna i będzie oparta
na prawdzie... nie uważajmy się za wszystkowiedzących, bo może być
to zgubne... musimy mieć oczy i uszy szeroko otwarte, nasz rozum
musi być włączony (czujny) a serce aktywne... wtedy możemy bez
problemu oddzielić konstruktywną krytykę (która może nam pomóc w
ulepszeniu siebie) od krytyki, która jest oparta na niskiej świadomości
i którą nie należy się przejmować.
Jeżeli wciąż was bolą komentarze odnośnie waszych wierzeń to
znaczy, że musicie wciąż pracować nad sobą, aby uzmysłowić sobie
prawdę... czyli to, że nie ma to żadnego sensu, gdyż osoby na niskim
poziomie zrozumienia po prostu się mylą i nie operują w przestrzeni
prawdy i mądrości. Takie osoby mogą być denerwujące, ale przecież
nikt nie każe wam z nimi dyskutować, czy próbować ich przekonywać,
to
się
raczej
dobrze
nie
może
skończyć,
gdyż
każdy
najprawdopodobniej będzie pozostawał przy swoim i nigdy nie dojdzie
się do momentu, w którym obie strony będą się w pełni ze sobą
zgadzać. Osoby, które nie chcą nas słuchać, a chcą jedynie, abyśmy
my przyjęli ich niski stan świadomości nie są warte naszej uwagi,
najlepiej się od takich osób odciąć, aby nie wysysały naszej energii
poprzez bezsensowne dyskusje, które do niczego nie prowadzą.
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Oczywiście w początkowej fazie możemy próbować wytłumaczyć takiej
osobie nasz punkt widzenia, możemy przeprowadzić z nią nawet i
kilka takich rozmów, ale jeżeli nie widzimy w niej chęci jakiejkolwiek
zmiany (próby zrozumienia nas) to tracimy tylko swój czas... trzeba
odpuścić, nie podejmować z nią już więcej tego typu tematów i
pozwolić jej pójść swoją drogą i wierzyć w co chce, a nawet pozwolić
jej mieć zdanie na nasz temat, jakie tylko chce (prawdopodobnie
będzie to zdanie negatywne - czym oczywiście nie powinniśmy się
przejmować... bo niby jaki byłby w tym sens skoro ta osoba operuje
na niskim poziomie świadomości? Czego innego możemy się
spodziewać po tego typu osobie? - to pytanie retoryczne,
niewymagające komentarza).
Trzeba pamiętać, że nie dogadamy się ze wszystkimi, każdy ma inną
świadomość i nie warto tracić życia na nieproduktywne dyskusje...
musimy szanować swój czas i nie rzucać pereł pod wieprze, bo nas te
wieprze tylko pogryzą, a to nie ma żadnego sensu (oraz jest dla nas
szkodliwe)... i jak to Jezus mówił: kto ma uszy, niechaj słucha, kto ma
oczy, niechaj patrzy... ale jeżeli ktoś nie słucha i nie patrzy to trudno,
widocznie nie jest gotowy na przemianę i pójście krok wyżej, trzeba
takiej osobie dać więcej czasu... więc trzeba poczekać aż dojrzeje... co
oczywiście może nie nastąpić w tym życiu, ale to już nie nasz problem
(napisane 07.10.2016).

134

Sztuczna symulacja - życie w Matrixie
Czy żyjemy w sztucznej symulacji? To pytanie zadaje coraz to więcej
osób... ale jaka jest prawda? Prawda jest taka, że my możemy grać w
gry wideo (np. Simsy), w których obserwujemy życie ludzi
(wirtualnych postaci), ale owe postacie są całkowicie nieświadome
swojej egzystencji i nigdy świadome jej nie będą (a przynajmniej na
obecną chwilę)... my natomiast jesteśmy świadomymi istotami, ale
nad nami również ktoś jest, tym kimś jest Bóg, On jest Stwórcą
wszystkich rzeczy, nas również i poddając się Jego woli, wykonujemy
Jego plan, jaki dla nas stworzył.
Gdy jesteśmy nieświadomi, jesteśmy niczym we śnie, korzystamy z
wolnej woli, bawimy się, tracimy czas (jesteśmy niczym te wirtualne
"Simsy" z gry komputerowej)... nie odkrywamy kim jesteśmy i czym
jest otaczająca nas rzeczywistość... ale gdy się budzimy, rozumiemy,
że najoptymalniejszą drogą rozwoju jest droga naszykowana dla nas
przez Boga... On jest naszym programistą i optymalnym
rozwiązaniem... działając w zgodzie z Nim osiągamy najlepsze
owoce/efekty.
Ludzie, którzy "śpią" znajdują się w Matrixie, ale nie zdają sobie z
tego sprawy... "symulacja" tak mocno ich wciągnęła, że nie są w
stanie "widzieć", ani "słyszeć" (chociaż zapytani o to z pewnością będą
twierdzić inaczej)... po prostu żyją niczym w hipnozie (i nad niczym
"głębszym" się nie zastanawiają)... żyją swoim codziennym życiem,
jakby nigdy nie miało się ono skończyć... ale co ciekawe niektórzy
ludzie przed swoją śmiercią zaczynają się budzić (zaczynają wtedy
faktycznie "widzieć" i "słyszeć"), czują, że stracili bardzo dużo czasu
na głupoty i że ich życie było jedną wielką stratą czasu... wiedzą, że
niebawem odejdą z tego świata i zaczynają się nad swoim życiem
głębiej zastanawiać... zaczynają zadawać sobie ważne duchowe
pytania, czy po drugiej stronie coś jest, a jeżeli tak to jak to wygląda,
czy Bóg naprawdę istnieje itd... ostatecznie następuje ich częściowe
wybudzenie, ale przeważnie nie ma to już dla świata większego
znaczenia, są zbyt starzy i zbyt schorowani, aby być jakąś większą
zmianą... dlatego trzeba obudzić się teraz, nie można czekać, aż nas
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śmierć dopadnie bawiąc się w najlepsze... Bóg nas wzywa do
działania, ale musimy wyjść z hipnozy, z naszej mentalnej symulacji i
musimy wejść w symulację optymalną, czyli nasze kroki i działania
muszą spojrzeć w kierunku Najwyższego Źródła, które jest Najwyższą
Mądrością i najoptymalniejszą drogą naszego rozwoju i naszego
wyjścia z niewiedzy (Matrixa)... więc obudź się ze swojej hipnozy,
przestań uczestniczyć w tym cyrku szczęścia i smutku, dobrych
wiadomości i złych, bądź ponad to, zobacz coś więcej, dostrzeż plan,
jaki Bóg ma dla ciebie, on istnieje i Bóg chce, abyś go realizował...
wyjdź z niewoli, z więzienia własnego umysłu, otwórz się na Prawdę i
Mądrość... rozbij kraty swojego zniewolenia... wyjdź na zewnątrz i
zrób głęboki oddech... o tak... wolność jest wspaniała... ale co dalej...
co powinienem robić?
Rób to, co mówi ci twoje wnętrze... ono podpowiada... słuchaj... a
będziesz wiedział co robić i jak robić... korzystaj ze swojej intuicji...
popracuj nad swoją dietą, aby mocniej ją przebudzić... wtedy
usłyszysz ją jeszcze wyraźniej... ona szepcze do ciebie... i robi to od
czasu do czasu bardzo głośno... usłysz to... i pójdź za tym szeptem...
on cię zaprowadzi do twojej osobistej wolności... a jak życie pozwoli,
to zabierzesz tam i innych ludzi... im więcej osób otworzy oczy i
wyjdzie ze swojej osobistej hipnozy tym lepiej dla świata... więc budź
się... i gdy już to nastąpi, obudź i innych... niech i oni poznają Prawdę
o życiu, o Bogu, o ścieżce do Źródła i o Wielkiej Miłości, jaka na nich
cały czas czeka... wystarczy otworzyć oczy i wyciągnąć swoją dłoń,
aby Jej dosięgnąć, to takie proste... więc otwórz oczy... włącz swój
rozum i aktywuj swoje serce... a zmiany w twoim postrzeganiu
nastąpią... i to bardzo szybko... i będą to dobre zmiany, o ile będziesz
powierzony Duchowi Świętemu i Bogu... gdyż bez Mądrości nikt nigdy
daleko nie zachodzi... (napisane 07.10.2016)
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Jest wiele metod podwyższania swoich wibracji
Niektórzy będą modlić się na różańcu, inni będą recytować mantry, a
jeszcze inni będą słuchać dużo duchowej muzyki czy czytać duchowe
książki... i te wszystkie czynności są dobre, o ile faktycznie czujesz, że
rezonują z tobą podnosząc twoje wibracje (jeżeli tak nie jest, to
znajdź inną metodę wzrostu)... bo Bóg wie, że aby do Niego dojść,
potrzebujemy wypróbować wielu rzeczy i że nasza praca nie będzie
szybka i przyjemna, ona będzie wymagać od nas czasu... i nie jeden
raz będziemy musieli się natrudzić, aby osiągnąć jakieś konkretne
rezultaty... bo nic co wartościowe nie przychodzi łatwo i szybko...
niemniej jednak najważniejsze jest, aby coś robić, aby odnajdywać
ten kontakt z Bogiem, aby się przed Nim nie zamykać... nasze serce i
umysł muszą być na Niego nakierowane, niczym radar czy teleskop...
Bóg pragnie kontaktu z nami... a my wewnętrznie pragniemy kontaktu
z Nim... więc nie ograniczaj się do jednej metody, aby do Niego
dojść... stosuj to, co czujesz w swoim wnętrzu, aby się do Niego
zbliżyć... korzystaj ze swojej intuicji, ona będzie ci podpowiadać, za co
powinieneś się wziąć, aby podwyższyć swoje wibracje... i nie
zapominaj o kontemplacji... o czystym łączeniu się ze Stwórcą...
myślę, że to najprawdopodobniej najlepsza metoda podwyższania
naszych wibracji, jaka istnieje... czyste zanurzenie się umysłem w
Bogu... możesz również robić to w medytacji... przy okazji
wypełniając się Jego Boską Energią... niech zmyje z ciebie wszystko,
co grzeszne, wszystko, co niskowibracyjne... niech cię wypełni... i
całkowicie obmyje... abyś stał się czysty niczym twoja prawdziwa
zapomniana natura (napisane 13.10.2016).
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Rozpoznanie kto jest kim
Aby prawidłowo rozpoznać kto jest kim (czy dana osoba jest światłym
człowiekiem, czy jedynie tylko za takiego się podaje) należy osiągnąć
pewien poziom duchowego rozwoju, w którym nasze serce i rozum
będą połączone złotą nicią (będzie między nimi komunikacja). Musimy
być silnie napełnieni duchową energią (Boskim Światłem), gdyż to
owa energia jest tą, która dostarcza nam "Daru Rozpoznania" (inaczej
można nazwać go "Darem Mądrości").
Jeżeli będziemy na zbyt niskim poziomie świadomości i będzie w nas
za mało Boskiego Światła, to możemy mieć problemy, aby za każdym
razem trafnie ocenić prawdziwe intencje danej osoby... chociaż na
ogół wiele osób, które mówią o duchowości mają dobre intencje, ale
to, co przekazują już niekoniecznie musi być w pełni w zgodzie z
Prawdą... i na to trzeba mocno uważać... bo intencje to jedno a
Czysta Prawda to drugie... jeżeli ktoś mówi z poziomu serca (a
przynajmniej tak on uważa) i ma szczere intencje (co widać po tym,
jak mówi i z jaką pewnością wypowiada swoje słowa) to wcale nie
oznacza to tego, że ta osoba będzie mówić w stu procentach tylko i
wyłącznie Czystą Prawdę ("Prawdę Ostateczną")... równie dobrze
może mówić wiele bzdur i wprowadzać ludzi w błąd... niekoniecznie
będzie to wynikać z jej celowego działania - po prostu duchowy
poziom tej osoby nie daje jej wyglądu w faktyczny stan rzeczy najprawdopodobniej z powodu zbyt małej ilości duchowej mądrości
(duchowego światła), jaka się w niej znajduje nie jest w stanie w pełni
odróżnić Prawdy od kłamstwa i stąd wynika jej "krzywy" przekaz...
intencje może mieć czyste, ale przekaz może być "krzywy" - dobre
intencje to zdecydowanie za mało, musimy również być wypełnieni
Boskim Światłem, bo to ono daje nam prawdziwy wgląd w Prawdę... i
dlatego trzeba dzień w dzień łączyć się z Bogiem, aby poprzez
napełnianie się Boską Energią pogłębić w sobie "Dar Rozpoznania",
aby była w nas ta Boska Mądrość, która będzie nam pozwalała na
łatwe rozpoznanie kto jest kim i czy dana osoba mówi Czystą Prawdę,
czy może jest tam też trochę kłamstwa (niekoniecznie mówionego
świadomie).
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Jeżeli mamy problem z rozpoznaniem jakiejś osoby (a z jakichś
powodów jest nam to potrzebne) to postarajmy się dowiedzieć o niej
jak najwięcej (z ogólnie dostępnych źródeł) i w ten sposób wyróbmy
sobie o niej zdanie... zwracajmy uwagę na to, co mówi, jak mówi,
jakie ma intencje (chociaż dobre intencje to zdecydowanie za mało,
aby uznać jakąś osobę za "Wysłannika Światła") i co najważniejsze
zwracajmy uwagę na to, jakie owoce przynosi... jeżeli są one dobre,
to taka osoba wprowadza na świat więcej Światła, a jeżeli jej owoce
są złe to owe Światło niszczy, "przykrywa" je mrokiem.
Przypomnę tutaj słowa Jezusa, który powiedział: "Strzeżcie się
fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej
skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po
ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu
figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe
drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych
owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców." (Mt, 7, 15-18)
Kto miłuje Pana z głębi swojego serca ten umie rozpoznać Prawdę...
bo jak to Jezus mówił: "Każdy, kto z prawdy pochodzi, słucha
głosu mego"... więc słuchaj Prawdy, jaka do ciebie przychodzi...
nadstaw swoje uszy, otwórz swoje serce i aktywuj swój umysł...
pozwól Prawdzie płynącej z głębokiego kosmosu cię wypełnić... niech
Boskie Światło da ci "Dar Rozpoznania", abyś nie chodził w ciemności,
abyś nie dał się nabrać na fałszywą wiedzę od ludzi, którzy z Prawdy
nie pochodzą i Jej do końca nie rozpoznają. Łączmy się z Duchem
Świętym, z Energią Mądrości... i niech ona zasiądzie na naszej głowie,
niech ją wypełni i niech w niej zamieszka na stałe - to nam da
rozpoznanie, jakie się nam bardzo przyda na naszej ziemskiej drodze,
która jest wypełniona wieloma przeszkodami, które z Boską Mądrością
jesteśmy w stanie ominąć (napisane 14.10.2016).
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Medytacja "Słup Światła" oraz "Fontanna"
W pierwszej kolejności siadamy do medytacji (staramy się mieć plecy
prosto - można ewentualnie również robić ową medytację na leżąco,
ale zdecydowanie zalecam zacząć od pozycji siedzącej), następnie
wyciszamy się przez kilka minut (staramy się pogłębić stan
medytacyjny) - możemy skupiać się w tym czasie na oddechu
(zdecydowanie polecam; wdychamy powietrze przez nos, a
wydychamy przez usta, możemy również robić krótką pauzę po
wdechu i po wydechu), możemy obserwować swoje myśli (bez naszej
jakiejkolwiek ingerencji; osobiście uważam to za trochę gorszą
technikę pogłębiania medytacji niż skupianie się na oddechu) lub np.
wyobrażamy sobie, że schodzimy po schodach w dół, aby pogłębić
stan medytacyjny, dochodząc ostatecznie do drzwi, przez które
przechodzimy do np. parku lub naszego specjalnego miejsca
medytacyjnego (należy ową metodę pogłębienia medytacji robić
powoli, a nie raz dwa i już) - jest to wyjątkowa dobra technika
pogłębiania stanu medytacyjnego, ale czy najlepsza w tym
przypadku? Sam musisz zdecydować, która technika najlepiej ci
pasuje i najlepiej wprowadza cię w głębszy stan medytacyjny możesz również użyć jakiejś własnej / innej techniki.
Gdy już się wyciszymy i będziemy w głębszym stanie medytacyjnym,
wyobrażamy sobie, że znajdujemy się np. na łące (wybierz sam, gdzie
chcesz się znajdować, ewentualnie może ci się to samo ukazać) i że
siedzimy w szerokim słupie światła, który spływa na nas oraz do
pewnego stopnia wypełnia przestrzeń wokół nas. Następnie
wyobrażamy sobie, że gdy robimy wdech przez nos wdychamy owe
światło, a gdy robimy wydech wydychamy negatywną energię, jaka
się w nas znajduje (oczyszczamy się w ten sposób z naszego
wewnętrznego brudu / zanieczyszczenia). Robimy owych wdechów i
wydechów dowolną ilość, według własnego uznania / potrzeby.
Gdy opanujemy medytację "Słup
regularnie przez np. kilka tygodni
uznania) możemy połączyć ją do
"Fontanna", która polega na tym,
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Światła" (możemy ją stosować
/ miesięcy - według własnego
pewnego stopnia z medytacją
że gdy już znajdujemy się w

głębszym stanie medytacyjnym i również znajdujemy się w słupie
światła, wyobrażamy sobie, że wdychamy owe światło przez nos, ale
w tym przypadku wyobrażamy sobie, jak podnosi się energia (koloru
białego lub złotego - na początek zalecam stosować kolor biały / kolor
ewidentnie oczyszczający) od pierwszej czakry wzdłuż kręgosłupa podnosi się ona tylko i wyłącznie, gdy robimy wdech, a gdy robimy
wydech stoi ona w miejscu... następnie robimy kolejny wdech i znowu
idzie ona troszkę wyżej (pełny przepływ energii wzdłuż kręgosłupa do
7 czakry powinien zająć nam minimum kilka wdechów [od 3 do 6], nie
należy robić tego zbyt szybko, to nie wyścigi). Gdy dojdziemy do
czubka głowy, wyobrażamy sobie, jak owa energia wytryskuje w górę
niczym fontanna i owa energia następnie spada na nas, obmywając
naszą aurę... następnie powtarzamy cały cykl od nowa. Robimy takich
cykli dowolną ilość, według własnego uznania / potrzeby.
Stosowałem obie te medytacje przez dłuższy czas i uważam je za
wyjątkowo dobre i mi osobiście sporo pomogły w moim duchowym
rozwoju (przede wszystkim w usunięciu wielu energetycznych blokad i
poprawie przepływu energii). Medytację "Fontanna" stosowałem
również w pozycji leżącej - czasem, aby wprowadzić się w głębszy
stan medytacyjny wyobrażałem sobie, że jestem ciężki niczym kamień
- podczas tej techniki należy skupić się na każdej części ciała z
osobna, na ręce, nodze... i gdy będziemy czuli, że jesteśmy ciężcy,
powinniśmy również odczuwać, że weszliśmy w głębszy stan
odprężenia / medytacji... ale jak pisałem wcześniej, sami musimy
wybrać, co będzie najlepsze dla nas... to, co jest dobre dla mnie,
niekoniecznie będzie dobre dla ciebie, warto o tym pamiętać.
Dodam jeszcze, że nie należy lekceważyć wprowadzania się w stan
głębszej medytacji, należy go przeprowadzić solidnie, gdyż od niego
będzie zależeć, jak skuteczna będzie cała medytacja, jeżeli zrobimy to
szybko i niechlujnie możemy nie być w stanie dotrzeć do naszego
"energetycznego poziomu"... a jeżeli tam nie dotrzemy, to nie
będziemy w stanie się odpowiednio oczyścić... dlatego warto się do
początkowej fazy medytacji przyłożyć, ja tak robiłem i dzięki temu
miałem dobre rezultaty moich medytacji (napisane 19.10.2016).
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Prawo przyciągania
Wiele się mówi o "prawie przyciągania", o przyciąganiu do siebie
bogactwa i wszelkiego dobrobytu. Aby owo bogactwo do siebie
przyciągnąć należy wyobrazić sobie, że już w tej chwili owe bogactwo
posiadamy... i co najważniejsze należy skupić się przede wszystkim na
naszym stanie emocjonalnym (a nie na pozytywnym myśleniu jak
wiele osób twierdzi), musimy wewnętrznie czuć radość z faktu, że już
w tej chwili owe bogactwo jest w naszym posiadaniu... ale jest jedno
ale... czy aby na pewno tędy wiedzie droga do Boga? Czy próby
przyciągnięcia do siebie bogactwa poprzez medytację to jest to, na co
powinniśmy poświęcać swój czas? Wiadomo, że jeżeli nasza finansowa
sytuacja jest kiepska, to tych pieniędzy przydałoby się więcej (i należy
podjąć jakieś kroki, aby tak się stało, bo Bóg nie chce, abyśmy byli
"biernymi narzekaczami" na swój los, trzeba działać, a nie narzekać),
ale czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że Bóg jest wszelkim
"bogactwem" jakiego potrzebujesz? Bóg jest ostatecznym Światłem, z
którego wszelka dobroć i harmonia pochodzi.
Nie musimy sobie wyobrażać, że owe bogactwo posiadamy i starać się
w ten sposób je do siebie przyciągnąć, wystarczy, że pogadamy z
Bogiem o swoim losie, o swojej karmie, o swoich trudach życiowych...
Bóg jest najinteligentniejszą istotą we Wszechświecie, On jest w
stanie zrozumieć każdy twój problem, jest w stanie otworzyć przed
tobą każde drzwi (nawet te prowadzące do poprawy twojej sytuacji
finansowej o ile jest to zgodne z twoją karmą), więc nie obawiaj się
Mu zaufać... możesz Mu się wyspowiadać ze wszystkich swoich
grzechów czy trudów życiowych... On wysłucha twoje problemy i
nasączy cię subtelną energią, która podsunie ci rozwiązanie jak z nich
wyjść (dlatego Bóg jest rozwiązaniem wszystkich twoich problemów Bóg jest takim "centrum logistycznym" do którego należy się udać,
aby otrzymać pomoc... i jeżeli twoja karma na to pozwoli, to taka
pomoc będzie udzielona).
Korzystając z "prawa przyciągania" w nadmierny sposób (poprzez
usilne medytacje kreowania swojej rzeczywistości) tworzymy sobie
tylko karmę, którą będziemy musieli w przyszłości przerobić
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(oczyścić)... gdybyśmy nie zasiali tego niepotrzebnego ziarna, to
moglibyśmy się mocniej skupić na naszym odgórnie zapisanym
przeznaczeniu i lepiej je wypełnić... co więcej kreując rzeczywistość,
wypaczamy swoje przeznaczenie, tworząc sobie inny los, niż mieliśmy
to początkowo zapisane (nasz los już nie będzie tak optymalny, jak był
na samym początku)... więc zastanów się, czy warto poświęcać swój
czas na tzw. "prawo przyciągania", czy może lepiej skupić się w tym
czasie na Bogu, zatopić się w Jego Miłości i w niej trwać... czy Boska
Miłość nie jest bardziej wartościowa, niż nasze mizerne próby
kreowania swojej rzeczywistości?
Nie wypaczaj swojego przeznaczenia niepotrzebnymi kreacjami... skup
się jedynie na tym, aby wola Boga się wypełniła względem twojego
życia... Bóg wie najlepiej, jak powinieneś swoje życie przeżyć... a
jeżeli uzna, że coś jest ci potrzebne, to przecież ci to ofiaruje...
zostanie to przyciągnięte do twojego życia bez jakiegokolwiek wysiłku
z twojej strony, gdyż twoje przeznaczenie już jest zapisane i ono samo
z siebie będzie się wypełniać (o ile nie będziesz mu w tym
przeszkadzać)... po prostu skup się na Bogu, otwórz się na Boskie
Światło, bądź dobrym człowiekiem i staraj się iść przez życie, będąc
stale zjednoczonym ze Stwórcą... to sprawi, że twoje życie znacznie
szybciej osiągnie balans (harmonię), niż jakbyś starał się robić to
metodami, które niekoniecznie pomogą ci w wypełnieniu twojego
odgórnie zapisanego przeznaczenia (napisane 21.10.2016).
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Ludzie "Wybrani" i komunikacja z Bogiem
Aby czynić dobro, nie musisz posiadać odpowiedniej grupy krwi czy
konkretnej numerologicznej wibracji urodzenia! Nie daj sobie wmówić,
że jesteś gorszy, bo twoja grupa krwi nie jest "tą odpowiednią" lub że
urodziłeś się "nie tego dnia co trzeba", aby być "wybranym" / "lepszym".
Każdy z nas może czynić dobro niezależnie od tego, którego dnia się
urodził! Każdy z nas może poprzez jednoczenie się z Bogiem dosięgnąć
Jego darów i skarbów! Nie czuj się gorszy od innych, bo Bóg wcale nie
widzi ciebie w ten sposób! Ludzie czasami brutalnie oceniają innych i
sprawiają, że inni czują się gorsi, miej warci... ale nawet jeżeli ktoś
posiada odpowiednią grupę krwi i ma interesującą datę urodzenia, to nie
oznacza to tego, że jego życie zakończy się sukcesem... może również
taka osoba pójść na negatywny biegun i w ten sposób nie wypełni ona
celów swojego życia... nic nie jest do końca pewne, gdy chodzi o
wypełnianie swojego odgórnie zapisanego przeznaczenia... nie każdy
"szlachetnie" urodzony będzie chciał służyć Bogu i za Nim podążać.
Jezus mówił wyraźnie: "Po owocach ich poznacie", a nie po
czymkolwiek innym... więc po prostu czyń dobro, łącz się z Bogiem a
pewnego dnia, gdy spalisz swoją karmę, ujrzysz Wielkie Światło, które
rozświetli twoją istotę... bo każdy z nas może dostąpić zjednoczenia z
Bogiem... jedynie my musimy tego chcieć i dążyć do tego... więc do
roboty... siej ziarno mądrości, niech ludzie otwierają oczy... i nie
przejmuj się tym, co mówią inni... niektórzy po prostu chcą być tymi
"lepszymi", "bardziej duchowymi", "wybranymi"... ale to tylko słowa, to
tylko wywyższanie się, to tylko ludzkie EGO. Jeżeli nie wiesz kto jest
kim, to patrz jakie owoce owa osoba przynosi, jeżeli sieje ona dobro to
jest od Boga, a jeżeli sieje ona zamęt i manipulacje to jest od szatana...
i nie daj sobie wmówić, że jesteś gorzej urodzony... wszyscy jesteśmy
dziećmi Boga, a Bóg nigdy o swoich dzieciach nie zapomina i kocha je w
równym stopniu!
Pamiętaj również o tym, że każdy z nas ma swoją indywidualną karmę...
jedni będą mieli w życiu lżej w pewnych kwestiach, a inni będą mieli
ciężej... życie każdego z nas jest inne i mamy swoje osobiste karmiczne
lekcje do przerobienia... więc po prostu staraj się w życiu te lekcje
dobrze przerobić, nie daj sobą manipulować i pamiętaj o Bogu jako o
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swoim najlepszym przyjacielu... daj Mu się poprowadzić... On zna drogę,
którą powinieneś pójść... dzięki Jego przewodnictwu oczyścisz swoje
życie i wzrośniesz ponad miarę... osiągniesz swój nowy ewolucyjny
poziom. Bóg cię kocha i nigdy o tym nie zapominaj... jesteś dla Niego
wyjątkowo ważny i nie ma znaczenia czy w to wierzysz czy nie, tak po
prostu jest!
Bóg zawsze chce ci pomóc, zawsze chce podpowiedzieć ci, co powinieneś
zrobić, gdy znajdujesz się w ciężkiej sytuacji... i On to robi... po prostu
wsłuchaj się w Jego głos... to są takie ciche podpowiedzi... ledwo
słyszalne, ale jednak one występują... po prostu nadstaw uszy... i ustaw
swoje zmysły na ich odbiór... i pewnego dnia usłyszysz te podpowiedzi
wyraźnie... niekoniecznie będą one w formie słów... to jest inny język...
to język Stwórcy... i jest to język bardzo subtelny... spodziewaliśmy się,
że Jego podpowiedzi będą inaczej wyglądały, ale one wyglądają tak, jak
wyglądać powinny... są niczym subtelna myśl... delikatny powiew
wiatru... przyjemny zapach kwiatów na łące... i silne intuicyjne
przeczucie, że wszystko będzie dobrze... że zmierzamy w dobrym
kierunku. I gdy przyjdzie ten wyjątkowy moment komunikacji ze
Stwórcą zaobserwuj czy słyszysz w sobie Jego subtelny głos. Wsłuchaj
się dobrze w swoje wnętrze... i gdy już go usłyszysz, to czy Bogu
odpowiesz? A może będziesz trwać w ciszy delektując się tą chwilą? Co
zrobisz?
Bóg do ciebie przemawia... więc skup się... i postaraj się Go wyraźnie
usłyszeć... i po chwili odczujesz, jak rozlewa się w okolicy twojej czakry
serca pozytywna energia, jest ona bardzo subtelna i delikatna... twoja
czakra korony również zaczyna szybciej wibrować... ona też jest
napełniana subtelną energią... ta energia pochodzi od Stwórcy... to taki
pierwszy krok w waszej międzywymiarowej komunikacji, taki
bezinteresowny prezent... i owa energia wypełnia nas szczęściem...
nasze wnętrze napełnia się wiedzą i spokojem... a nasze serce zaczyna
promieniować prawdziwą radością... gdyż zdajemy sobie sprawę, że to
sam Stwórca do nas przemawia w swój indywidualny subtelny sposób...
a my to dostrzegamy i doceniamy... jesteśmy wdzięczni, że
uczestniczymy w tej świętej komunikacji z Najwyższym Źródłem
(napisane 25.10.2016).
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Skup się na podstawach i nie
"przedawkuj" rozwoju duchowego
Wiele osób zbyt mocno wchodzi w ezoterykę i tematy duchowe
zapominając, że mogą w ogóle nie być gotowi na pewne informacje
czy praktyki (nie należy praktykować rzeczy, których nie rozumiemy
lub które mogą być potencjalnie niebezpieczne z tych czy innych
przyczyn). Już pomijam fakt, że nie wszystko, co jest napisane w
internecie o rozwoju duchowym jest prawdą. Również trzeba wiedzieć,
że mocniej zaawansowana duchowa wiedza jest nam w większości
przypadków po prostu kompletnie do niczego niepotrzebna! oczywiście jest i taka, która się nam przyda (i pochodzi z
"prawdziwego źródła" - nie ma w niej fałszu), ale nie zamęczajmy
swojej głowy nadmiarem wiedzy, Bóg nie oczekuje od nas tego,
abyśmy wiedzieli wszystko o czakrach czy o Kundalini - dobrze jest
znać podstawy tej wiedzy, ale jeżeli czujemy, że więcej nam nie jest do
szczęścia i rozwoju naszej świadomości potrzebne, to poprzestańmy na
tym, co już sobie przyswoiliśmy - w swoim czasie zawsze możemy do
tej tematyki wrócić i mocniej zgłębić temat, ale zróbmy to tylko i
wyłącznie wtedy, kiedy będziemy wewnętrznie przyciągani przez tą
wiedzę - robienie tego na siłę (gdy nie jesteśmy na ową wiedzę
gotowi) może nam zaszkodzić (powodując mętlik w naszej głowie) lub
po prostu nie będziemy w stanie w żaden sposób wykorzystać tej
wiedzy w praktyczny sposób... a po co nam taka niepraktyczna wiedza
w naszej głowie?
Wiele osób dopiero co zaczyna swoją podróż z duchowością, ale często
rzucają się na tematy, które bardziej im szkodzą, niż pomagają (ich
niska świadomość nie jest w stanie rozpoznać, co jest prawdą a co
fałszem, co przekłada się w późniejszym czasie na pewne wypaczenia
w ich świadomości / fałszywe przekonania)... a później takie osoby
odchodzą od zmysłów, bo praktykują rzeczy, które nie są odpowiednie
do ich poziomu rozwoju (lub owe praktyki są po prostu niewłaściwe /
szkodliwe)... takie osoby mogą mieć dobre intencje, ale ich poziom
świadomości i ogólnego zrozumienia może być zbyt niski, aby pójść w
pełni "czystą" (bezpieczną) drogą... możliwe również, że nie słuchają
dobrych rad innych osób oraz swojej intuicji... same chcą osiągnąć
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pewne "wyżyny duchowe" i to w szybkim tempie i z tego powodu
nabawiają się "pomieszania" własnych pól - często też takie osoby nie
posiadają silnego połączenia z Bogiem... bo gdyby go posiadały, to
byłyby na tyle mądre, aby w pewne obszary nie wchodzić lub zostawić
je na później (mimo to zawsze jest możliwe wybranie złej ścieżki, ale
przy silnym połączeniu z Bogiem szybko powinniśmy się zorientować,
że idziemy w niewłaściwym kierunku). Droga do Boga jest długa i
ciężka, a nie każdemu chce się swój życiowy krzyż nieść i to przez
długi czas (spalanie swojej karmy to proces na całe lata, a nawet i na
całe życie... niekiedy nawet i na kilka wcieleń - ilość posiadanej karmy
to sprawa indywidualna)... droga prosta i wygodna jest czasami zbyt
kusząca co dla niektórych (a przynajmniej "wizja" bardzo szybkiego
wzrostu)... ale nie możemy uciekać od swoich obowiązków życiowych i
celów wyznaczonych na to życie, jeżeli będziemy tak robić, to znaczy,
że nie rozumiemy życia i tego, jak należy postępować, aby realnie,
solidnie, trwale i bez wypaczeń wzrastać. Nie da się pewnych "etapów
karmicznych" przejść szybko, choćbyśmy nie wiem jak się starali dodatkowo próby przeskoczenia pewnych lekcji też nam nie wyjdą na
dobre - życie jest bardziej złożone i trzeba je dobrze zrozumieć, zanim
podejmiemy jakieś mocniejsze kroki, aby je zmienić.
Prawdziwe długoletnie spalanie naszej karmy daje realną wolność, a
nie np. kilkukrotne "pomachanie" wahadełkiem w celu oczyszczenia
jakiegoś problemu - to tak nie działa - niektórzy myślą, że jak komuś
zapłacą, to on oczyści ich karmę, no cóż, naiwni ludzie istnieli i istnieć
będą, ale wiedz jedno, że bez pracy nie ma kołaczy, jak jej sam nie
spalisz, to nikt za ciebie tego nie zrobi, to twoja karma i twoja
odpowiedzialność, aby się nią zająć jak należy - wiadomo, że mogą
być ludzie, którzy nam w tym pomogą, ale nie licz na to, że zrobią za
ciebie 100% twojej roboty i ominie cię praca... i bądź również czujny,
czy ci, co tobie pomagają nie pobierają stale od ciebie jakichś
pieniędzy za ową pomoc (chodzi tutaj bardziej o kwoty wyższego
kalibru)... bo może tylko jesteś wykorzystywany i mamiony, że pomoc
jest udzielana, a prawda jest taka, że po prostu jesteś robiony w konia
i zasilasz swoimi pieniędzmi osobę, której zasilać nie powinieneś przemyśl to, czy nie jesteś właśnie w takiej sytuacji... niektórzy ludzie
są w stanie poprzez siłę sugestii wmówić innym, co tylko zechcą np. że
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ich czakry pracują źle, chociaż oni wcale ich nie widzą, albo że opętał
ich demon, albo i cała ich masa, chociaż również nie są w stanie tego
zobaczyć, bo są na zbyt niskim poziomie rozwoju - ale oczywiście będą
wmawiać tym ludziom, że oni to "wyczuwają" i że jest to prawdą... a
później naiwni ludzie im płacą za niby "pomoc", a tak naprawdę są oni
ofiarami tych "pomagaczy" i są drenowani z pieniędzy (często takie
drenowanie może trwać latami) - trzeba uważać na "duchowych"
oszustów, którzy powodują więcej szkody niż pożytku.
Wszystko trzeba robić z głową i tak samo jest z naszym rozwojem
duchowym. Należy zacząć od absolutnych podstaw... a podstawą jest
prostota. Jeżeli nie wiesz jak zacząć, to po prostu każdego dnia
powierzaj się Bogu, proś Go o mądrość, o to, abyś wiedział co robić i
jak robić, abyś się nie pogubił w natłoku różnych (czasem sprzecznych
ze sobą) informacji, jakie możemy znaleźć w internecie czy w
książkach o duchowości. Uważaj, aby nie "przedawkować" rozwoju
duchowego, bo od tego może nam się jedynie pomieszać w głowie, a
tego byśmy nie chcieli... więc pamiętaj, jak nie wiesz co robić, to skup
się na podstawach, czyli skup swój umysł i serce na Bogu - to
całkowicie bezpieczna droga (i wyjątkowo owocna), nie musisz
nadmiernie kombinować i dumać nad duchowością, nad czakrami i tym
podobnymi sprawami... Bóg nie każe ci wszystkiego rozumieć /
wiedzieć... po prostu pozwól Boskiej Mądrości się w ciebie wlewać
każdego dnia, a wyższa wiedza przyjdzie z czasem (niekoniecznie
szybko) i pewnego dnia otworzy się w tobie nowe zrozumienie... ale
niczego nie popędzaj "niepewnymi" praktykami (np. siłowym
wznoszeniem Kundalini czy niewłaściwą pracą przy swoich czakrach),
bo możesz zrobić sobie z tego faktu więcej szkody niż pożytku! Jeżeli
nie jesteś w pełni przekonany co do jakiejś praktyki, to lepiej jej nie
wykonuj lub dowiedz się o niej jak najwięcej (i to z wielu źródeł) i
wtedy ją ewentualnie zastosuj, o ile uznasz, że tak powinieneś zrobić.
Pozwól swojej istocie w naturalny sposób rozkwitnąć (np. poprzez
wypełnianie się Boską Energią), nie przyśpieszaj tego procesu wzrostu
praktykami, co do których nie masz przekonania (skup się na tym, co
pewne), bo nigdy nie ujrzysz rozkwitniętej róży, gdy będziesz na siłę
(jak najszybciej) próbować ją rozpostrzeć, gdy ta jeszcze śpi (nie jest
gotowa na rozkwit) (napisane 31.10.2016).
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Powierz się Bogu z ufnością dziecka
Powierz się Bogu z ufnością dziecka, bez strachu, bez wątpienia... po
prostu bądź szczery, prawdziwy, bez fałszu w sercu... Bóg dostrzega
naszą szczerość lub jej brak... On doskonale widzi obecny stan
naszego serca... zdaje sobie sprawę z tego, czy jest czyste, czy
brudne... ale nie martw się... grzechy można oczyścić... ale od czegoś
trzeba zacząć... tym czymś jest szczere powierzenie się Bogu... i gdy
już to zrobimy, rozpocznie się nasza droga do Niego, nasza droga do
nowego lepszego życia... do życia, które będzie czyste, w którym nie
będziemy już grzeszyć (zanieczyszczać własnego serca)... po prostu
nie będziemy mieli ochoty brudzić się grzechem czy niewłaściwym
działaniem... byłoby to dla nas nieoptymalne, szkodliwe, degradujące
naszą duszę... nie będziemy już czuli się dobrze, gdy kogoś
skrzywdzimy, zrobiłoby to na naszej duszy brudną plamę, której nie
chcemy (a byłaby ona obecnie dobrze odczuwalna) - są ludzie, którym
krzywdzenie innych sprawia radość, jest to przerażające i te osoby są
głęboko nieświadome swojego nędznego stanu duchowego (one w
ogóle nie zawracają sobie tym zagadnieniem głowy), ale miejmy
nadzieję, że kiedyś przejrzą na oczy i zmienią swoje postępowanie...
my natomiast od teraz pragniemy żyć w czystości serca i nieść płomień
prawdy i oświecenia... chcemy, aby i inni doświadczyli pozytywnego
stanu, w którym człowiek się znajduje, gdy jest powierzony Bogu...
więc nie lękaj się wyznać Mu swoich grzechów, swoich obaw... po
prostu to zrób, w ciszy, w skupieniu, w pełnej szczerości, z pokłonem
w Jego kierunku... nie bój się przed Nim uniżyć... On jest Panem i
Zbawicielem... i to On poprzez swoją Miłość może cię zbawić, pomóc
tobie w trudnych chwilach... ale warunek jest jeden, przestań
krzywdzić innych... i jak sam zaczniesz iść właściwą drogą, to
wszystko inne samo zacznie wskakiwać na swoje miejsce... dobro
odmieni twoje życie, tylko miej tą mądrość jak należy postępować, co
należy robić, aby transformacja się faktycznie dokonywała... aby
ciężkie sytuacje, jakie się w twoim życiu znajdowały powoli wygasały...
Bóg jest rozwiązaniem wszystkich twoich problemów, pamiętaj o
tym... powierzając się Jemu, pomagamy sobie w rozwiązaniu naszych
życiowych zmartwień, gdyż Jego Mądrość nas oświeca i wskazuje nam
kierunek, w którym powinniśmy iść (napisane 11.11.2016).
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Oświeconym być
Ktoś, kto dozna oświecenia już żyje spokojnie, nie robi całego tego
wysiłku, aby się oświeconym stać... on już oświeconym jest i króluje w
nim spokój. Ludzie często robią nadmierny wysiłek, aby osiągnąć
oświecenie, a tak naprawdę nie ma takiej potrzeby... nadmierne
zamęczanie się różnymi duchowymi praktykami niekoniecznie da ci
oświecenie... za to odpowiedni wypoczynek połączony ze zrozumieniem
życia może ci owo oświecenie dać. To wtedy, gdy wszystko
odpuszczamy, odnajdujemy upragniony spokój, a nie gdy nadmiernie
walczymy, aby ten spokój w nas zagościł. Odpuść wojowanie, skup się
na odpuszczeniu, na odjęciu czegoś ze swojego życia... wtedy spokój
pojawi się spontanicznie, bez żadnego wysiłku, po prostu się pojawi i
jak będziesz miał odpowiednio dużo "szczęścia" (zrozumienia życia) to
już on w twoim życiu zostanie na stałe.
Również ludzie muszą wiedzieć to, że do oświecenia dochodzi się
latami... przeważnie nie następuje to szybko, jest to z reguły długi
proces (pomijając pewne "cudowne" przypadki)... dlatego należy się
uzbroić w cierpliwość i realizować swoje odgórnie zapisane
przeznaczenie... należy iść małymi kroczkami do przodu... i być w tym
konsekwentny... należy również być od czasu do czasu elastyczny... ale
może być i czas, że powinniśmy być sztywni i wyjątkowo rygorystycznie
się pewnych schematów trzymać... musisz sam wyczuć, co będzie dla
ciebie dobre na daną chwilę, na dany okres twojego życia... musisz się
umieć odnaleźć w tej grze zwanej życiem i użyć odpowiednich narzędzi,
aby optymalnie przez ową grę przejść wypełniając wszelkie potrzebne
zadania i misje... i nie walcz z rzeczywistością, bo ta tylko kopnie cię w
zęby... postaraj się ją zrozumieć, wtedy bez większego problemu
przejdziesz to, co dla innych byłoby bardzo trudne i bolesne... ludzie na
ogół za dużo myślą, a za mało robią... a jak wiemy, bez pracy nie ma
kołaczy... trzeba coś robić, aby coś osiągnąć... ale z drugiej strony
nierobienie niczego też może być drogą do sukcesu... o ile dobrze
zrozumiemy czym jest "robienie niczego"... chodzi mi tutaj o trwanie w
pustce i o nieprzywiązywanie się do rzeczy materialnych... o
nietrzymanie swoimi rękami kurczowo materii... bo materia dzisiaj jest,
a jutro jej nie ma (w sensie, że dzisiaj posiadasz jakąś rzecz, która daje
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ci szczęście, ale jutro możesz już jej nie mieć)... wszystko jest zmienne
i jest w ruchu... nie należy uzależniać naszego szczęścia od dóbr
materialnych... dzień dniowi nierówny... więc zrelaksuj się... rób
swoje... i umiej cieszyć się życiem, drobnymi chwilami odpoczynku...
umiej prawidłowo przejść przez życiowe trudy... i jak zrozumiesz życie
zobaczysz, że owe trudy nie są wcale takie straszne, jak początkowo się
mieniły... po prostu zrozum życie... i odpocznij... życie już samo
popłynie we właściwym kierunku... ty tylko od czasu do czasu machnij
wiosłem, abyś nie uderzył w skały... trzeba być czujnym, nie śpij... ale
też nie zamęczaj się byciem w chwili teraźniejszej... po prostu puść to
wszystko wolno... pozwól się rzeczywistości swobodnie objawiać... niech
to wszystko płynie... i niech się dzieje co ma się dziać.
I również nie zamęczaj głowy nadmiernymi dyskusjami o duchowości...
od tego może tylko głowa nam spuchnąć... bo co za dużo to nie
zdrowo... duchowość to dobre serce, to czysta egzystencja, to
pozytywne nastawienie do życia... duchowość jest w nas, nie w
książkach... chociaż te mogą nas otworzyć na głębsze prawdy, ale ich
nadmiar może nam zaszkodzić... odnajdź swoją duchową cząstkę i
podlej ją Boskim Nektarem Zrozumienia... niech nasze wnętrze
rozkwitnie... i niech w przyszłości wyda sowity plon, aby nam wszystkim
żyło się lepiej i abyśmy nie musieli już tyle cierpieć... bo czasami sam
fakt zmiany naszego myślenia może znacząco zmniejszyć nasz poziom
cierpienia... rzeczywistość się nie zmieniła... ale nasze wnętrze tak...
więc oczyść swoje wnętrze, wyrzuć z niego to, co zbędne... a w ten
sposób zrobisz miejsce na coś nowego... na coś, co może w tobie
zamieszkać... a tym czymś może być inspiracja, pozytywne myślenie,
lekkość... więc bądź lekki... i nie zamartwiaj się życiem... bo
zamartwianie się wiele nam nie da... i może być dla nas mocno
toksyczne, szczególnie gdy przestajemy panować nad owym
zamartwianiem się... postaraj się wprowadzić w swoje życie trochę
lekkości, trochę powiewu wiatru... pozwól życiu płynąć w zgodzie z jego
naturalnym rytmem, a twoje życie nabierze odpowiednich kolorów
(napisane 12.11.2016).
PS. W powyższym tekście mówię o pewnym poziomie oświecenia,
czymś na zasadzie wyższego zrozumienia, które daje nam wolność,
niekoniecznie jest to najwyższy poziom oświecenia człowieka.
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Ego i nasza pierwotna natura
Pamiętaj, że ego to część ciebie, nie należy się go pozbywać, ale
należy wiedzieć, że ego nie powinno nad nami górować w
negatywnym sensie... nie należy się wywyższać na każdym kroku i
zadzierać nosa... niemniej jednak jeżeli znasz prawdę na jakiś temat,
to nie należy się jej wyrzekać, bo komuś twoja postawa (broniąca
swojego stanowiska) nie odpowiada... zresztą czy osoba z wielkim ego
może być oświecona? To jest dobre pytanie... i tak w ogóle czym jest
to całe oświecenie? Czy to tylko zmiana naszego sposobu myślenia? A
może to inne reakcje na bodźce, jakie nas dotykają, które płyną do
nas z otaczającej nas rzeczywistości?
Ciężko do końca odpowiedzieć na to pytanie... ale na pewno
oświecenie to inny stan myślenia, inny stan reagowania na to, co nas
spotyka oraz oświecenie to głębokie zrozumienie rzeczywistości w
nieintelektualny sposób - chodzi tutaj o doświadczanie życia w zgodzie
z "falą życia"... rozumiemy tą falę w sposób nieintelektualny...
umiemy się nią delektować i w niej przebywać... umiemy na niej
płynąć bez strachu, bez obawy w swoim wnętrzu... nasze serce i
umysł są spokojne... a nasze ego nie szaleje, nie uważa się za Boga...
bo my jesteśmy tylko (lub aż) Jego dziećmi... jesteśmy Boskim
Światłem, ale nie jesteśmy jeszcze oszlifowani... odeszliśmy od
Prawdy i Źródła... ale teraz na nowo do Prawdy powracamy... budzimy
się z długiego snu, aby ponownie wrócić do Boga... do swojej
prawdziwej natury... do krainy, w której się urodziliśmy, w której
powstaliśmy... do naszego prawdziwego domu, za którym tak
naprawdę w głębi siebie tęsknimy... chcemy ponownie powrócić na
pewną "falę", z której dawno temu zeszliśmy... to fala miłości i
spokoju... to fala, która jest harmonijna z naszą pierwotną naturą...
chcielibyśmy jeszcze raz móc w niej się zatopić, aby nas wypełniła...
aby jak fala radiowa nas przeniknęła... aby nasze wnętrze się z nią
zgrało... aby nasze komórki ponownie zatańczyły w jej rytmie... to
jest ukryta esencja życia... ukryta tajemnica chowająca się za
wzgórzem, które jest tak daleko... ale zarazem odczuwamy w swoim
wnętrzu, że jesteśmy w stanie tam dotrzeć... może nie dzisiaj, ale za
jakiś czas... początkowo ta tajemnica się nam wymyka... ale ta
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zagadka jest do rozwiązania... chociaż częściowo... tą odwieczną
zagadką jest Bóg... i sens życia... i życie samo w sobie... czym jest?
Czemu to wszystko wygląda jak wygląda... i czemu jest to tak
skonstruowane? Czemu Bóg odsłania tak powoli przed nami swoje
tajemnice? Co to za gra, w której uczestniczymy rodząc się tu na
Ziemi? Co my tu robimy? I tak naprawdę kim dokładnie jesteśmy? Czy
ciało jest jedynie skafandrem dla duszy? Czym jest dusza sama w
sobie? Czemu mamy tyle pytań? I czemu tak trudno na nie
odpowiedzieć?
Nasza istota powoli szuka odpowiedzi... ale aby faktycznie je poznać
musisz zatopić się w swoim wnętrzu i tam ich szukać... empiryczne
doświadczenie jest w stanie na wiele rzeczy odpowiedzieć... ale
niekoniecznie będzie to odpowiedź w postaci słów... może to być
odpowiedź w postaci gestu, ciepła, jakiegoś obrazu, który ukaże się w
naszej głowie... życie to tajemnica... a Wszechświat mówi do nas w
innym języku, niż byśmy tego oczekiwali... to język mistyczny,
tajemniczy, tylko nieliczni go odkrywają i są w stanie go zdekodować
(rozszyfrować)... dlatego wsłuchaj się w swoje wnętrze... rozszyfruj
ten kod... słuchaj... słuchaj uważnie... i doświadczaj... to bardzo
ważne... abyś mniej czytał, a więcej doświadczał... i nie gromadź zbyt
dużo rzeczy... bo to tylko przeszkody utrudniające tobie odkrycie kim
faktycznie jesteś... skup się na swojej pierwotnej naturze... to ona
jest rdzeniem, który należy poznać... i gdy już to zrobisz, zrozumiesz,
że wiele rzeczy, jakie robiłeś w życiu, nie były istotne... i że wszystko
jest na swoim miejscu... tam, gdzie powinno być... teraz rozumiesz
życie... i płyniesz na jego fali... i rozumiesz swoją naturę... zawsze
była ona taka sama... tylko trzeba było się do niej ponownie dokopać,
aby ją wyciągnąć na powierzchnię i się jej przyjrzeć... teraz widzisz ją
wyraźnie... ale i wiesz, że wciąż skrywa przed tobą wiele tajemnic
(12.11.2016).
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Przebywanie w pustce
Kto dozna stanu pustki ten wie, że jest to przyjemny stan, który
wypełnia naszą głowę, nasze ciało i całą przestrzeń wokół nas... i w
pewnym sensie owa pustka nie jest do końca pusta... chociaż z jednej
strony jest (i jest to mocno odczuwalne)... ale z drugiej strony
odnajdujemy w niej pełnię... może ciężko do końca to ująć w słowach,
ale przebywanie w niej daje nam pewne subtelne, ale zarazem
wyraźne poczucie szczęścia, radości i spełnienia.
W stanie pustki jest nam po prostu dobrze... nasz umysł jest pusty, ale
zarazem w żaden sposób z tego powodu nie rozpaczamy, jest wręcz
odwrotnie, cieszymy się, że możemy tego stanu doświadczać...
możemy w owej pustce trwać i trwać (nie robiąc nic specjalnego)... i
wcale nam owy stan się nie nudzi (większość ludzi nie byłaby w stanie
wytrzymać takiego "nicnierobienia")... i co ciekawe nie musimy robić
jakiegokolwiek wysiłku, aby ten stan utrzymać... ten stan się po prostu
pojawia sam z siebie (jest to wynikiem osiągnięcia odpowiedniego
poziomu duchowego, odpowiedniego poziomu oczyszczenia i pewnego
rodzaju transformacji / przemiany wewnętrznej naszego ciała i
umysłu)... i będąc w tym stanie, nie mamy ochoty wykonywać
zbędnych (niepotrzebnych) czynności, które "normalni" ludzie
wykonują, aby "zabić" nudę (aby nie zwariować od siedzenia i nic
nierobienia)... mamy ochotę przebywać w tym stanie jak najdłużej i w
pewnym sensie się nim "delektować"... i jest on dla nas dużo bardziej
interesujący (pomimo, że nic konkretnego się w nim nie dzieje) niż
wykonywanie różnych czynności, które "normalni" ludzie uznaliby za
znacznie ciekawsze do roboty (np. czytanie gazety czy oglądanie TV)...
nasz umysł jest po prostu wyjątkowo pusty... jest w pewnym sensie
"zawieszony", ale jest to przyjemne "zawieszenie"... i gdy znajdujemy
się w tym specyficznym stanie, nie sprawia nam bólu np. zwykłe
siedzenie i nicnierobienie przez dłuższy czas... stan pustki jest jak
środek znieczulający i "neutralizuje" nudę... i co ważne to
"nicnierobienie" nie jest stratą czasu, jest to w pewnym sensie forma
medytacji, pewnego rodzaju "trwanie" w Bogu, w pustce, pewnego
rodzaju zjednoczenie i kontemplacja w jednym (przebywanie w tym
stanie pomaga nam mocniej duchowo ewoluować)... trzeba tego
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doświadczyć, aby to lepiej zrozumieć.
Przebywając w owej pustce mamy pewnego rodzaju wrażenie
jakbyśmy dotarli do "rdzenia rzeczywistości"... jakbyśmy dogrzebali się
do naszej "pierwotnej natury"... do "odwiecznej świadomości", która
wypełnia wszystko... do "eteru" przenikającego całą przestrzeń i nas
samych... dochodzimy do przestrzeni, która jest między atomami... i ją
odczuwamy... i czujemy się tacy wewnętrznie puści... jakby w naszym
wnętrzu niczego nie było... jest tylko pustka... ale nie ma w niej zła...
ona niby jest neutralna, ale to raczej nie jest prawdą... ona jest
dobra... i w niej czujemy się bezpieczni. Jest to taki przyjemny stan
relaksu... ale wcale w ten relaks świadomie (w sensie używania
jakiegoś wysiłku z naszej strony) nie wchodzimy (to się dzieje samo z
siebie) oraz nie jest to żadnego rodzaju "trans" celowo wywoływany
przez nas (chociaż trans może się pojawić sam z siebie, gdy zaleje
naszą głowę specyficzna mistyczna energia, ale stan pustki
niekoniecznie musi zaistnieć w połączeniu z "głębokim mistycznym
transem", chociaż czasem te oba stany się ze sobą łączą)... to się
wszystko dzieje samo, spontanicznie... tak po prostu, bez wysiłku z
naszej strony. To trochę tak jakbyśmy wsadzili głowę pod strumień
wody (np. lecącej z kranu) i odczuwali duży "błogostan", na tyle duży,
aby nie mieć ochoty na przerwanie tej czynności, czujemy się wtedy
tak dobrze i przyjemnie, że nic innego się nie liczy, ani nie jest bardziej
atrakcyjne... i tak samo jest w tej pustce... coś sprawia, że
odczuwamy silną chęć przebywania w tym stanie... to trochę jakbyśmy
byli w łonie matki... czujemy się bezpiecznie... i jest nam wyjątkowo
komfortowo... czujemy opiekę Boskiego Źródła... i pustka właśnie coś
takiego nam daje... tą czułą opiekę... to taki przyjemny stan... i czas
szybko w nim mija... a właściwie to czas w pewnym sensie znika... bo
jesteśmy silnie w "teraz" (brak myśli w głowie automatycznie wymusza
na nas bycie w "chwili teraźniejszej")... a jak zamkniemy oczy to
możemy w ogóle "zniknąć"... aby później po jakimś czasie ponownie
się "pojawić"... ale cały czas (będąc w stanie pustki) byliśmy
bezpieczni... byliśmy po prostu w łonie matki... w łonie Najwyższego
Źródła... i kto chociaż raz doświadczy tego stanu, ten nie będzie chciał
się już z nim rozstać... i ten stan z czasem będzie się pogłębiać i
przedłużać... ku naszemu zadowoleniu (napisane 14.11.2016).
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Reinkarnacja i nasza ewolucja
Reinkarnacja bezapelacyjnie jest faktem i każdy, kto się trochę
interesuje rozwojem duchowym o tym wie. Przychodzimy na tą
planetę, aby oczyścić swoją karmę, aby ewoluować, aby zrobić
postępy na naszej duchowej drodze i aby ostatecznie ponownie
połączyć się ze Źródłem. Niektórzy ludzie twierdzą, że gdy umrze ich
ciało fizyczne to "znikną", że nie będą już więcej świadomi swojej
egzystencji... ale ludzie, którzy tak twierdzą wciąż śpią... wciąż są
nieświadomi prawdy, nie rozpoznają jej, ani nie wyczuwają jej swoim
wnętrzem... mają mocno zamknięte oczy i umysł... nie wierzą w duszę
i w to, że jest ona nieśmiertelna i wieczna.
Nie jest istotne jak dokładnie wygląda proces reinkarnacyjny...
najważniejsze jest to, aby porządnie oczyścić swoje wnętrze żyjąc w
ciele fizycznym. Czasami ludzie za dużo czasu poświęcają na
zdobywanie wiedzy, która nie jest aż tak istotna, jak im się wydaje.
Myślą, że jak wyczytają w książkach jak to wszystko wygląda to
doznają oświecenia... a to nie jest prawdą - wiedza nie musi
spowodować u nas głębszego rozwoju duchowego... czasami może
spowodować u nas większe pomieszanie i zamiast wypłynąć na
wolność, zaplączemy się niczym w pajęczą sieć.
Proces duchowy wymaga sporej ilości czasu... jest trochę podobny do
drzewa, które w początkowej fazie jest bardzo małe, ale z czasem
rośnie i jest coraz to większe i większe... ale sam czas nie sprawi, że
osiągniemy oświecenie, jak nie będziemy mieli odpowiednio dużo
promieni słonecznych, dobrej ziemi i czystej wody... więc zdobywaj
wiedzę, ale nie skupiaj się tylko na niej... pamiętaj również o
doświadczaniu Boga, o łączeniu się z Nim... to bardzo ważne... jest to
dużo ważniejsze niż ciągłe czytanie duchowych książek... chociaż
książki o tej tematyce (jak ta) mogą cię wznieść wyżej (poszerzyć
horyzonty, zainspirować, zmotywować do działania), ale nic nie
zastąpi ci realnego kontaktu z Bogiem i warto o tym pamiętać... i
wyjątkowo ważne jest to, abyśmy odnowili nasze połączenie ze
Stwórcą, abyśmy poprzez owo zjednoczenie mogli skutecznie działać
na rzecz wszystkich czujących istot, na rzecz całego świata, aby
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pomóc przetransformować ten świat do nowej formy... do formy, w
której będzie dużo więcej radości, światła, ciepła i ludzkiej życzliwości.
Osiągając własny balans, pomagamy światu stać się lepszym
miejscem, to jest nasza misja, nasze zadanie na to życie. Bądźmy
narzędziami w Boskich rękach, które w odpowiedni sposób przywrócą
ten świat do równowagi (napisane 17.11.2016).
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Śmierć, czystość serca i przywiązania
Śmierci boją się osoby, które np. mają coś na sumieniu, mają
niezałatwione sprawy, są z kimś w silnym konflikcie, albo mają duży
majątek, z którym nie chcą się rozstać... dlatego tak ważne jest, aby
za życia dbać o czystość swojego serca, bo po drugiej stronie będzie
miało to duże znaczenie... i w zależności od naszych wibracji (brudne
serce je mocno obniża) na taką pozycję (poziom duchowy) pójdziemy.
Ważne jest również, aby nie przywiązywać się do rzeczy materialnych,
bo i tak będziemy musieli je na tej ziemi zostawić, nikt nie zabierze
nawet złamanego grosza na drugą stronę. Niezałatwione sprawy czy
konflikty z ludźmi mogą natomiast sprawić, że ponownie będziemy
musieli tu zejść, aby je oczyścić (domknąć pewne sprawy lub
rozwiązać rozpoczęte konflikty), co jak możecie się domyślić, nie jest
dla nas korzystne... więc pamiętaj, aby nie pozostawać z ludźmi w
konflikcie, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy będziemy musieli
odejść na drugą stronę... chyba nie chcecie tutaj ponownie wracać
tylko po to, aby załatwić coś, co mogliście załatwić w tym wcieleniu?
Trzeba być wyczulonym na tego typu sprawy, aby się za nami "po
kosmosie" nie ciągnęły (nie warto bezmyślnie zawiązywać sobie
karmę, którą chcąc nie chcąc będziemy musieli oczyścić) - szanujmy
swój czas dany nam na Ziemi i wykorzystajmy go mądrze.
Dbaj o swoje wnętrze, o swoją boską świątynię, bo jej czystość ma
znaczenie i to większe niż niektórzy ludzie myślą. Nie jesteśmy
samym ciałem... jesteśmy również duchem, który jest wieczny i on
chce powrócić do swojego domu, który nie znajduje się na tej Ziemi,
ale on chce tam powrócić czysty... i o tą czystość musisz zadbać ty
(napisane 18.11.2016).
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Wszystko, co materialne ma swój początek i koniec
Pamiętajmy, że wszystko, co się fizycznie narodzi, musi również
umrzeć, takie jest prawo kosmiczne i nikt z nas tego nie zmieni.
Musimy również nauczyć się pozwolić odejść tym, których kochamy
oraz przygotować się sami na swoje odejście. Pewnych praw
kosmicznych nie da się zatrzymać i wszyscy nim podlegamy. Nie
przejmujmy się swoim starzeniem, bo wszyscy jesteśmy w ten proces
uwikłani... i on wcale nie jest czymś złym... po prostu zamiast
marnować swoje życie staraj się je wykorzystać, zrobić coś dobrego...
wtedy nie będziesz miał poczucia, że życie przecieka ci przez palce.
Niewykorzystane życie to życie zmarnowane. Odkryj swój ukryty
potencjał, pozwól mu się zrealizować, otwórz okno dla swojej duszy,
aby nie tkwiła zamknięta w materialnym i egoistycznym więzieniu. Nie
poświęcaj zbyt dużej uwagi rzeczom płytkim, egoistycznym, które są
marnym pyłem... ten pył nie jest wiele wart... dzisiaj jest, a jutro go
nie ma... myśl raczej o rzeczach wielkich, wiecznych, o czymś
głębszym... staraj się zainspirować kogoś... rozwiń swój potencjał... i
nie mów, że go nie masz... bo każdy go ma... tylko niekiedy trzeba się
do niego dokopać, aby z czasem rozkwitnąć niczym piękny kwiat... a
gdy ten kwiat zostanie podlany duchową energią już nigdy nie
zwiędnie (napisane 18.11.2016).
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Efektywne działanie
Pamiętaj, że tylko to działanie, które przynosi jakieś "konkrety"
(rezultaty / zmianę) jest istotne. Jeżeli dużo robisz, poświęcasz na coś
sporo swojej energii, ale twoje rezultaty nie są widoczne (lub są
bardzo małe) to dokładnie takie są twoje owoce. Nie ma znaczenia ile
wkładamy w coś energii, najważniejsze jest to ile dobra swoimi
"akcjami" uczynimy - może się zdarzyć, że zrobimy np. jakiś filmik, na
którego stworzenie poświęcimy godzinę czy dwie (bardzo mały
wysiłek), ale uczyni on ogromną zmianę u wielu ludzi... i co ciekawe
nie będziemy musieli powtarzać komuś słownie tego, co jest w tym
filmiku, będziemy mogli po prostu podesłać tej osobie linka, aby sama
owy filmik obejrzała... w ten sposób oszczędzamy swój czas i energię
na tłumaczenie czegoś, co jest już dostępne / utrwalone - niekiedy
wystarczy raz coś zrobić (filmik / artykuł), aby stale to dla nas
pracowało - to taki "przychód pasywny".
Niektórzy całymi latami "walczą o prawdę", ale robią to tak
nieumiejętnie, że zamiast zbierać duże plony, zbierają może z jedną
setną tego, co mogliby zebrać jakby udoskonalili swój "zasiew".
Dlatego trzeba się porządnie zastanowić jak skutecznie działać, aby
przynieść najlepsze możliwe rezultaty, aby nie wypruć się z energii na
działania, które są nieskuteczne / nieowocne... więc opracuj dobry
plan, bądź wytrwały i wiedz, na co warto poświęcić swój czas, a co
warto ominąć, bo nie wszystko jest warte naszej uwagi i nie każdy
materiał (który np. znajdziemy w internecie) jest wart promowania
(napisane 19.11.2016).
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Demony i nasze prawdziwe pochodzenie
Wielu naukowców o sceptycznych (zamkniętych) umysłach wmawia
nam, że demony nie istnieją czy że pochodzimy od małpy... ale, czy
faktycznie jest to prawdą? Jak wiemy naukowiec, który rozpoczyna
badanie "nocnych koszmarów" z góry zakłada, że nie powodują tego
żadne demony / kosmici tylko jest to coś, co można wytłumaczyć
bardziej racjonalnie... ale czy przypadkiem nie powinien owy
"naukowiec" ("badacz") być neutralny i nie wyciągać tak daleko idących
wniosków już na samym początku? Jak wiemy, tacy ludzie tak
formułują swoje "wyniki badań", aby udowodnić swoje początkowe
założenie, które jak wiemy jest błędne... więc ich całe badanie tego
aspektu nie ma żadnego sensu, bo przecież i tak nie dojdą do prawdy.
Każdy, kto się mocniej interesuje tematem, dobrze wie, że demony są
w stanie nas atakować poprzez nasze sny i w ten sposób wymuszają na
nas (poprzez wystraszenie nas) pewnego rodzaju "otwarcie się" (może
to się objawić naszym wybudzeniem się z sercem walącym niczym
młot) co powoduje okradnięcie nas z naszej energii... są też różnego
rodzaju paraliże senne, które mają za zadanie unieruchomić nas na
czas ataku (nie każdy paraliż senny jest spowodowany atakiem
demona - warto o tym wiedzieć). Jeżeli podczas paraliżu odczuwasz w
pokoju zło, widzisz jakąś postać lub dzieje się coś ewidentnie
podejrzanego to postaraj się jak najszybciej wybudzić poprzez np.
próbę poruszenia jakimś palcem u nogi, lub ręki, a następnie poprzez
silne ruchy ciałem doprowadzić do wybudzenia się... drugą bardzo
dobrą metodą jest próba wymówienia na głos słowa "Bóg" lub "Jezus"
(zalecam słowo "Bóg", gdyż jest krótsze... zalecam również
wypowiedzenie tego słowa minimum kilka razy pod rząd dla lepszego
efektu)... oczywiście może być to wyjątkowo trudne (te istoty mogą
zniewolić naszą mowę), ale jeżeli nam się uda, to zostanie "utworzona"
pewnego rodzaju "fala dźwiękowa" o bardzo wysokich wibracjach, która
odepchnie demony - dodam jeszcze, że paraliże senne najczęściej
zdarzają się w pozycji, gdy śpimy na plecach, ale nie jest to regułą
(najtrudniej jest nas sparaliżować, gdy śpimy w pozycji siedzącej np.
na fotelu). Mogą być stosowane wobec nas również np. różnego
rodzaju hipnozy, abyśmy nie mieli ochoty się bronić przed "agresorem"
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lub abyśmy zostali po prostu uśpieni, aby nas wciągnąć w "negatywny
sen" i zaatakować... można by o tym mówić długo, ale faktem jest, że
naukowcy na siłę starają się temu zaprzeczyć, pomimo że ludzie na
całym świecie mają takie same doświadczenia (ten sam schemat)... i
wiadomo, że jedni mają takich doświadczeń więcej a inni mniej, ale ten
aspekt jest wspólny dla wszystkich ludzi... a jest tak dlatego, że
jesteśmy w stanie wojny z demonami i to one, gdy zaczynamy mocniej
duchowo wzrastać ("rozkwitać") zaczynają nas mocniej atakować
(wystarczy popatrzeć na świętych, jak wiele się wycierpieli od tej
negatywnej siły)... więc nie dajcie sobie wmówić "naukowych bzdur",
że to nie demony skoro ewidentnie wszystkie zmysły we śnie nam to
mówią... już pomijam fakt, że może zdarzyć się przypadek, w którym
zobaczymy takowego demona z otwartymi fizycznymi oczami (raczej
osoby, które w nie nie wierzą, nie będą miały takich doświadczeń,
byłoby to ze strony demonów bardzo nierozsądne działanie, bo
spowodowałoby automatycznie, że owa osoba uwierzyłaby w ich
istnienie, a pamiętajmy, że demony są wyjątkowo inteligentne, o czym
wiele osób zapomina - jak się domyślam, negatywni kosmici mają
znacznie wyższe IQ od nas). Trzeba też pamiętać, że osoby, które nie
"rozkwitają głębiej" mogą nie doświadczać w ogóle demonicznych
ataków (lub raz na ruski rok) - wynika to z tego, że demony nie są
zbytnio zainteresowane osobami, które nie są wypełniane Boskim
Mistycznym Światłem. Jeżeli ktoś tkwi mocno w "systemie" to nie ma
sensu go intensywnie atakować, bo i tak jest wciąż niewolnikiem, który
ma zamknięte oczy i demony nie muszą robić wysiłku, aby utrzymać
takiego człowieka w jego "więzieniu", taki człowiek nawet nie myśli o
tym, aby je opuścić, więc nie jest zagrożeniem dla zła.
Jest wiele rodzajów demonów, od typowych kosmitów jak szaraki, po
niewidzialne byty czy formujące się przed naszymi otwartymi oczami
kłęby czarnego dymu - temat jest wyjątkowo obszerny, ale nie ma do
końca sensu wchodzić w jakieś szczegóły, najważniejsze jest, aby
wiedzieć, że gdy mamy ewidentnie "negatywny sen" to powinniśmy
starać się z niego wybudzić jak najszybciej i gdy już nam się uda
powinniśmy wstać z łóżka i trochę "rozprostować kości" (przejść się po
mieszkaniu), musimy pozbyć się pewnego rodzaju "zamulenia"
wynikającego z przeżytego "negatywnego snu" - musimy się po prostu
162

wybudzić mocniej, bo gdy tego nie zrobimy i po obudzeniu się z
"negatywnego snu" bardzo szybko zamkniemy oczy to mamy bardzo
dużą szansę na ponowne wejście w "negatywny sen" i "oberwanie" od
tych demonicznych sił... gdy po takim złym śnie trochę ochłoniemy
warto wezwać naszych opiekunów i poprosić ich o opiekę oraz poprosić
o to również samego Boga - modlitwa w takiej sytuacji jest mocno
wskazana. Niestety demony mogą się na niektórych ludzi mocno
uwziąć, ale mówi się trudno i trzeba w takiej sytuacji robić swoje,
modlić się, zwiększać swoje wibracje, oczyszczać mieszkanie szałwią,
kadzidełkami, palić świece itd. Nigdy nie należy się w tym aspekcie
poddawać, Bóg jest tutaj najlepszym ratunkiem.
A co do naszego pochodzenia od małpy (w procesie ewolucji) to mam
co do tego spore wątpliwości. Jedni twierdzą, że stworzył nas Bóg, inni
sugerują, że stworzyli nas negatywni kosmici do wydobywania dla nich
złota, a małpy są jedynie naszymi wczesnymi wersjami... jest też
teoria, która mówi, że stworzyły nas pozytywne super zaawansowane
(duchowo i technologicznie) istoty, które zostały stworzone przez
samego Boga. Ja osobiście skłaniam się do tego (mówiąc w dużym
uproszczeniu), że pochodzimy od dobra (oraz że nie pochodzimy z tej
planety), ale w późniejszym czasie zostaliśmy mocno uszkodzeni przez
negatywne siły (które również brały udział w tworzeniu różnych wersji
ludzi)... i dlatego teraz jest taka walka między dobrem a złem (oraz
widzimy od czasu do czasu ludzi, którzy w pewnym sensie nie
posiadają uczuć wyższych - dla nas ich "chłód" oraz "umiejętność"
zadawania innym bólu jest wręcz niezrozumiała)... ludzie się budzą
(pomimo takich uszkodzeń w swoim kodzie DNA) i nic już tej "fali
oświecenia" nie powstrzyma, żaden kosmita, żaden demon... kwestia
jest jedynie taka, ile jeszcze się wycierpimy od tej negatywnej siły... i
dlatego jak zwykle uważam, że z całych sił powinniśmy powierzać się
Bogu, bo On jest tą siłą, która jest w stanie powstrzymać wszelkie
zło... ale my musimy Bogu pomóc, sama modlitwa to trochę za mało,
musimy podjąć jakieś czyny, musimy aktywnie działać na rzecz
wyzwolenia nas z tej niewoli... więc działaj, siej dobro i módl się
zwiększając swoje wibracje, a któregoś dnia spotkamy się już na nowej
Ziemi wolnej od tych wszystkich demonicznych istot (napisane
20.11.2016).
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Nie obwiniaj Boga za zło i wykorzystaj dany ci czas
Bóg nie jest odpowiedzialny za zło na tym świecie, to my je czynimy,
albo poprzez złe (niewłaściwe) działanie, albo poprzez naszą
ignorancję (brak działania). Jeżeli chcesz, aby świat stał się lepszym
miejscem do życia, to zacznij coś w tym kierunku robić, bo samo na
pewno się nie zrobi... i nie czekaj na cud, ty bądź tym cudem!
Nie obwiniaj również Boga o swoje niepowodzenia życiowe, sam jesteś
za nie odpowiedzialny, co więcej skąd wiesz, że jakieś
"niepowodzenie" nie wyszło ci na dobre? Może czasem potyka ci się
noga wtedy, kiedy trzeba? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Nie
należy na wszystko patrzeć poprzez pryzmat swojej woli i tego, czego
my chcemy doświadczyć czy mieć (bo możemy się często z tego faktu
mocno rozczarować), Bóg ma dla nas swój indywidualny plan i
teoretycznie powinieneś go wypełniać (zgodnie z tym, co zostało
ustalone dla ciebie na to życie przed twoim zejściem tutaj), ale czy
faktycznie jesteś na to gotowy? Czy zrezygnowałbyś ze swojej
egoistycznej woli na rzecz woli samego Boga?
Twoim celem na to życie jest wzrost duchowy i spalenie karmy, więc
nie marnuj swojego życia na głupoty, zanurkuj w swoje wnętrze,
odnajdź swoją duchową ścieżkę i zacznij nią podążać... naprawdę
warto wykorzystać dany nam tutaj czas, a nie mamy go zbyt wiele... i
przyjdzie dzień, w którym będziemy musieli stąd odejść... i czy w tym
dniu, gdy już będziesz miał opuścić swoje ciało stwierdzisz, że
wykorzystałeś dobrze dany ci czas, a może uznasz, że zmarnowałeś
swoje życie? Jak myślisz, które stwierdzenie będzie bliższe prawdy?
(napisane 21.11.2016)
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Nie musisz w pełni zrozumieć Boga
Bóg jest tajemnicą, jest niepojęty, niezmierzony i nie musisz wcale Go
w pełni zrozumieć... zresztą jest to niemożliwe... mamy do tego za
małe rozumki... ale w jakiejś części Boga zrozumieć jednak można i
na tym warto się skupić... ale najpierw zacznijmy od zrozumienia
życia... bo gdy będziemy umieli żyć, to będziemy dochodzić z każdym
dniem do coraz to większej harmonii, ze sobą, ze światem, z innymi
ludźmi... z owej harmonii zacznie wyłaniać się nasze połączenie z
Bogiem... zaczniemy rozumieć życie i zaczniemy odczuwać
przenikającą nas jedność... życie samo zacznie się wyłaniać jako coś
dobrego... coś wartościowego... zaczniemy odczuwać ulgę, jaka
zacznie na nasze życie zstępować... to ulga zrozumienia, to ulga
pocieszenia, to ulga wolności i nowego życia. Wystarczy przestać tak
walczyć o nasze egoistyczne pragnienia, o naszą wolę, o nasze
zachcianki, o niezaspokojone żądze... po prostu zwolnij, zatrzymaj się
na chwilę, zrób głęboki wdech... nie ma potrzeby tak gonić za
"króliczkiem", on zawsze będzie uciekać, a ty nigdy nie będziesz miał
dosyć tego pościgu, zawsze będziesz chciał więcej i więcej... aż
pewnego dnia się tak mocno zmęczysz, że ze zmęczenia się
przewrócisz... i zrozumiesz, że życie jest kruche... i może jednak
warto o nie mocniej zadbać... więc wykorzystaj swój czas dany ci na
tej Ziemi, nie marnuj go na niepotrzebne pogonie za "króliczkami",
które powodują jedynie niedosyt w twojej duszy... wypełnij się czymś
wartościowszym niż swoje niskie pobudki, instynkty... wypełnij się
Bogiem, Najwyższą Energią pochodzącą prosto ze Źródła, to ona da ci
życie i zadowolenie, jakiego ci tak mocno brakuje (napisane
21.11.2016).
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Milczenie jest złotem?
Wszyscy znamy powiedzenie: "Mowa jest srebrem, a milczenie
złotem", ale czy jest tak faktycznie? Z jednej strony niby tak, ale z
drugiej strony to nieodezwanie się wtedy, kiedy odezwać się
powinniśmy jest na swój sposób szkodliwe... czasem po prostu
powinniśmy zabrać głos, aby powiedzieć kilka słów prawdy, które
rozświetlą ciemność... jeżeli będziemy milczeć, to możemy nie
osiągnąć tego, co osiągnąć w danej chwili powinniśmy... a czasem
powinniśmy słowami prawdy "znokautować" zło / niewiedzę... milczeć
jest bardzo prosto, ale zabrać głos w niektórych sytuacjach jest już
dużo trudniej... również nie będziemy zapamiętani, jak będziemy tylko
milczeć, to nie przyniesie nam żadnych duchowych owoców...
oczywiście, ktoś może stwierdzić, że nie chce być zapamiętany i nie
jest to dla niego istotne... ja powiem wtedy, że nie ma sprawy,
zapamiętany być nie musisz, mi również na tym nie zależy, ale zależy
mi na jednym, abym posiał w tym życiu wystarczająco dużo dobra,
aby w przyszłości solidnie ono zaowocowało, aby świadomość ludzi
wzrosła dzięki moim działaniom, temu, co mówię oraz temu, co
robię... jakbym cały czas milczał, to nie zebrałbym owoców, ani nie
przyczyniłbym się do tworzenia lepszego świata... a w końcu chyba o
to chodzi, aby go zmienić w lepsze miejsce do życia, prawda? Więc,
gdy należy milczeć, milcz, ale gdy wiesz, że trzeba powiedzieć kilka
słów prawdy (czasem gorzkiej), to ją powiedz, prawda musi być
usłyszana i niech twoje słowa zmienią świadomość ludzi, którzy wciąż
śpią, niech twoje słowa ich przebudzą do nowego życia w prawdzie i
harmonii... bo milczenie jest złotem, ale powiedzenie kilku słów
prawdy jest diamentem (napisane 25.11.2016).
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Nie dogodzisz wszystkim
Nie ma człowieka na Ziemi, który dogodziłby wszystkim... to
niemożliwe... i na pewno niektórzy ludzie prędzej czy później będą z
ciebie niezadowoleni, bo nie spełnisz ich prośby, bo nie odpowiesz na
ich pytanie tak, jak według nich odpowiedzieć powinieneś, bo
zaprezentujesz poglądy, które będą im wrogie / obce (z którymi się
nie będą zgadzać)... zawsze coś się znajdzie, aby na ciebie napsioczyć
pod nosem, aby móc powiedzieć, że jednak nie jesteś tak "oświecony"
jak się początkowo "prezentowałeś"... ale trzeba podkreślić, że ludzie
często mają błędny obraz naszej osoby, znają nas przeważnie z
naszych wypowiedzi z internetu, ale to wcale nie oznacza, że w swoich
internetowych wypowiedziach ukazujemy całą naszą osobowość... jest
to nieprawda... jeżeli nie zna się kogoś osobiście i nie przyjaźni się z
kimś przez dłuższy czas to ciężko kogoś tak naprawdę poznać...
przecież wiele aspektów naszej osoby jest po prostu ukrytych przed
światem, gdyż nie ma potrzeby, aby inni ludzie wiedzieli o nas aż
nadto...
często
niektórzy
mogą
nas
uważać
za
osobę
"wszystkowiedzącą", ale może być to dalekie od prawdy... a później
pojawiają się tylko z ich strony pretensje, że jednak nie jesteśmy tacy
"oświeceni"... ale te osoby same sobie wtłoczyły do swojej głowy
"fałszywe wyobrażenie" naszej osoby, a ono nie ma nic wspólnego z
rzeczywistością... dlatego nie warto próbować zaspokoić ludzi za
wszelką cenę poprzez spełnianie ich wszystkich zachcianek (np.
odpowiadając na ich nawet najgłupsze i wyjątkowo męczące
pytania)... niektórzy się poświęcają i dają się zamęczać tylko i
wyłącznie po to, aby ukazać swoje "miłosierdzie" (ale to tylko taka gra
naszego ego, które nie chce być ukazane w złym świetle, ono chce być
za wszelką cenę postrzegane jako "osoba wielkiego serca i rozumu")...
ale my powinniśmy zrobić jedynie to, co do nas należy, czyli
powiedzieć swoje i nie przejmować się ewentualnym późniejszym
ludzkim gadaniem ("szczekaniem")... jak ktoś zyska na rozmowie z
nami to super, a jak nie to trudno, najwyżej będzie nami zawiedziony
(ale lepsze to niż zamęczanie nas milionem pytań, czy licznymi do
niczego nieprowadzącymi dyskusjami - od takich rzeczy trzeba się
odcinać).
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Wiadomo, że niektórzy mogą mieć po prostu inne zdanie na jakiś
temat niż my... ale mogą oni być w ewidentnym błędzie (z czego nie
będą zdawać sobie sprawy) i w wyniku trzymania się swojej "prawdy"
mogą na nas próbować wymusić niezgodne z naszym wnętrzem
postępowanie i ostatecznie z tego faktu może między nami dojść do
konfliktu (konflikt dwóch różnych świadomości / postrzegania)...
dlatego nie ze wszystkimi ludźmi warto dyskutować... jeżeli wiemy, że
dyskusja nie przyniesie niczego dobrego to lepiej z niej zrezygnować
(wycofać się)... chociaż może być nam to trudno zrobić, jeżeli
będziemy wiedzieli, że mamy rację (czasami po prostu nie warto
dorzucać drewna do ognia, aby nie potęgować konfliktu... ale trzeba
również wiedzieć, że jest to kwestia mocno indywidualna i będą
przypadki, w których powinniśmy kontynuować dyskusję - spór
sporowi nie równy - czasami swoimi słowami możemy komuś
rozświetlić głowę, ale może być i tak, że nasze słowa się od czyjejś
głowy odbiją niczym piłka kauczukowa... i co gorsza mogą one nas
samych uderzyć... dlatego nie zawsze warto budzić tych, którzy
mocno śpią... bo mogą nas "pobić" w obronie "systemu"... i musimy
zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy jest gotowy na
przebudzenie).
Najważniejsze jest, abyś skupił się na wykonaniu swoich
indywidualnych zadań, jakie na to życie zostały ci przydzielone...
zostały one w pewien sposób w ciebie "wpisane" i są one wyjątkowo
ważne... nie musisz zaspokoić ludzi pod każdym względem... to i tak
się nie uda... ludzie czasem mogą się bardzo szybko zmienić...
jednego dnia mogą być twoimi wielkimi "fanami", a następnego
"śmiertelnymi wrogami"... a wszystko z powodu np. jakiegoś mało
znaczącego poglądu czy stwierdzenia, które publicznie wygłosiliśmy (i
które wciąż uznajemy za prawdę)... i nagle cały "obraz" naszej osoby
w oczach naszego "czytelnika" jest burzony, już nie jesteśmy tymi
"dobrymi" (walczącymi o prawdę), ale tymi "błądzącymi" (którzy nie
umieją jej rozpoznać), których trzeba "nawrócić" ("naprostować") lub
co gorsza jesteśmy tymi "złymi" (stojącymi po stronie zła), których
trzeba "zniszczyć" lub "ośmieszyć"... albo jesteśmy tymi, którzy mają
"wąski horyzont postrzegania" (brak otwartego umysłu) - takie bzdury
kierowane w naszym kierunku jedynie nas jeszcze mocniej
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utwierdzają w tym, że żyjemy w "czasach ostatecznych", gdzie
ludziom naprawdę odebrało dar rozpoznania tego, jak się faktycznie
sprawy mają.
Różnice w świadomości między nami, a innymi ludźmi mogą być
ogromne, dlatego nie należy się nadto przejmować tym, co inni
mówią, bo zawsze będzie ktoś niezadowolony, jeżeli będziesz mówić
swoją wiedzę do większego grona ludzi (w końcu każdy słuchający lub
czytający nasze teksty ma trochę inną świadomość / poziom
zrozumienia)... ale pamiętajmy o jednym, zawsze zwracajmy uwagę
na to, czy prawda leży po naszej stronie, bo jeżeli nie to "szczekanie"
innych ludzi może być uzasadnione.
Spotkasz na swojej drodze również osoby, które będą od ciebie
wymagać rzeczy, które nie są zgodne z twoim "wewnętrznym
programem" lub będą dla ciebie zbyt trudne do wykonania... i gdy nie
zrobisz tego, czego one od ciebie oczekują wtedy już nie będziesz tym
"oświeconym gościem" (a jak wiemy wiele osób chce być za takowego
uznawanym - ale jest to tylko sztuczka naszego ego i należy mieć
tego świadomość)... będzie to takie "drażnienie" twoje ego (ale i
zarazem pewnego rodzaju test dla ciebie), abyś może jednak spełnił
ich prośbę, bo jak nie to ta osoba się na ciebie obrazi, ukarze cię
niemiłym słowem, wywoła w tobie poczucie winy czy uczucie bycia nic
niewartym człowiekiem (ale za to inni, którzy mają niższą świadomość
i nie raz się mylą w swoich osądach są dla nich super i są
gloryfikowani, pomimo, że ich owoce duchowe są znacznie mniejsze
od twoich)... ale tymi ludźmi też nie należy się przejmować... ich
zdanie na twój temat nie ma większego znaczenia... liczy się jedynie
to czy wypełniasz swoje odgórnie zapisane przeznaczenie czy nie...
jeżeli je wypełniasz, to wszystko jest w porządku... i możesz spokojnie
dalej robić swoje... w końcu po to tutaj zszedłeś, aby wypełnić swój
"wewnętrzny program" jaki został w ciebie "wpisany" przed twoim
zejściem na tą planetę... a "szczekaniem" ludzi nie ma co się
przejmować... bo wygra ten, który Bogu przyniesie więcej duchowych
owoców, a nie ten kto więcej "szczeka" (napisane 28.11.2016).
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Zrozumienie życia daje szczęście
Trzeba wiedzieć, że optymizm jest jedynie skutkiem ubocznym
zrozumienia życia. Gdy życie przez ciebie zostanie zrozumiane (w
sposób nie do końca intelektualny, ale poprzez wewnętrzną mądrość i
połączenie z Bogiem), to życie objawi się tobie w dużo kolorowszych
barwach, czyli w takich, w jakich życie faktycznie egzystuje. Widzimy
czasem życie w odcieniach szarości, ale czy życie faktycznie w takich
odcieniach się przejawia? Oczywiście, że nie, to my je tak zabarwiamy
z powodu naszego stanu mentalnego i emocjonalnego... więc postaraj
się zrozumieć życie, tą całą kosmiczną grę... ale niekoniecznie chodzi
tutaj o jakieś złożone procesy, czy abyśmy robili jakiś duży wysiłek
mentalny, po prostu, usiądź, skrzyżuj nogi, zrób wdech, i zrób
wydech... i gdy twoje serce i umysł osiągnął jedność, utwórz ją
również z Najwyższym Źródłem, wtedy zrozumiesz, że życie jest
dobre, a większość cierpienia, jakie się nam przytrafia, tworzymy my
sami... cierpimy, bo się miotamy, nie tworzymy z życiem spójnego
nurtu, nie chcemy być liściem, który jest niesiony przez wiatr...
rzucamy się na lewo i prawo, byleby tylko przeforsować nasz pomysł,
nasz punkt widzenia... ale czy to wychodzi nam na dobre? Czy czasem
nie lepiej odpuścić pewne sytuacje? Czy zawsze warto walczyć i
wprowadzać się w emocjonalną burzę? Przemyśl to... i postaraj się
utworzyć jedność z życiem... abyś mógł odpocząć... aby łatwiej było
nam przerobić naszą ciężką karmę... daj sobie szansę na normalne
egzystowanie na tym świecie... bez całej tej emocjonalnej burzy...
zrelaksuj się... i odnajdź spokój w swoim wnętrzu... a to wnętrze
niech tworzy od teraz jedność ze Stwórcą... i niech życie objawi ci
swoje prawdziwe kolory (napisane 29.11.2016).

170

Żyć w zjednoczeniu
Gdy już będziesz żył razem z Bogiem posiadając z Nim głęboką relację
twoje życie stanie się znacznie łatwiejsze... otworzą się przed tobą
nowe drzwi, których wcześniej dostrzec nie mogłeś z powodu, że
twoje życie bardziej przypominało hipnozę niż harmonijną
egzystencję... ale teraz to się zmieniło... zatrzymałeś się, otworzyłeś
oczy i dostrzegłeś nową jakość, która cię zaczęła zewsząd wypełniać i
otaczać... jesteś od teraz wolnym człowiekiem, który wypełnia wolę
Bożą... tworzysz z Bogiem harmonijną relację, która wiedzie cię do
nowego lepszego życia, którego właśnie doświadczasz... i na tej fali
zjednoczenia jeszcze mocniej wzrastasz... zaczynasz rozumieć sens
życia... zaczynasz rozumieć kim jesteś i co tutaj robisz... nie
marnujesz już więcej czasu... nie kręcisz się już w kółko jak kiedyś...
od teraz idziesz do przodu... krok za krokiem... i doświadczasz
Boskich Promieni, jakimi nasącza cię Bóg... a te Boskie Promienie
delikatnie muskają twoją twarz... ogrzewają ją... i napełniają twoje
wnętrze... a twoja wewnętrzna radość się umacnia i z każdym dniem
jest coraz to większa... a wszystko za sprawą tego, że pewnego dnia
poczułeś w sobie ból... ból, który wypełnił twoje ciało i duszę... ale ten
ból był boskim wołaniem, abyś powrócił do swojej prawdziwej natury,
abyś rozłupał twardą skorupę, w którą się odziałeś i abyś napełnił się
Boskim Światłem... abyś ponownie poczuł kim jesteś i przypomniał
sobie o swoim duchowym Ojcu, o którym tak wielu zapomniało... ale
On nigdy nie zapomniał o swoich dzieciach i cierpliwie czeka, aż
ponownie skierują one swój wzrok w Jego kierunku i poproszą Go o
pomoc... a ten wtedy z krokiem błyskawicy przyjdzie na ratunek i
rozświetli ciemność, jaka je otacza... i zrobi to bezinteresownie... gdyż
On wie, że Jego dzieci zasługują na życie w Prawdzie... i my możemy
ją otrzymać jednocząc się na powrót z naszym duchowym Ojcem,
który pragnie, aby jego dzieci były szczęśliwe, aby nie były uwikłane w
ciężką karmę, której spłacanie bywa bolesne... życie w zjednoczeniu z
Bogiem jest cudownym lekiem na wszelką ciemność w naszym życiu,
która może być rozpuszczona Jego Miłością (napisane 03.12.2016).
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Życie w głębokiej nieświadomości
Wiele osób żyje niczym we śnie, nie zdają sobie sprawy z istnienia
innych duchowych światów i innych płaszczyzn naszego jestestwa...
ale na szczęście coraz więcej osób już wie, że nie jesteśmy tylko
swoim fizycznym ciałem, mamy również inne duchowe warstwy,
czakry i duszę... jesteśmy w pewnym sensie wielowymiarowi.
Znajdujemy się obecnie w świecie fizycznym, ale zarazem
jednocześnie w pewnym sensie częściowo istniejemy i w świecie
duchowym, gdyż sami składamy się z duchowych elementów (w końcu
nie jesteśmy istotą czysto fizyczną). Jest bardzo ważne, aby połączyć
się z Bogiem i z Duchem Świętym, aby nie przebywać w stanie
nieświadomości, bo z tego poziomu nawet przy dobrych intencjach
możemy wprowadzać chaos, zamęt, pomieszanie i szkodliwe
działanie... dlatego każdego dnia skupiaj się na tym, aby chodzić z
Bogiem za rękę, aby być z Nim w jedności, bo to da ci Jego Mądrość i
odpowiednie otwarcie, aby mogła owa Mądrość w tobie zamieszkać na
stałe i abyś każdego dnia coraz to mocniej się nią nasączał... wtedy
już nie będziesz chodził po omacku, otworzą ci się oczy na Prawdę i
będziesz miał zrozumienie i rozpoznanie, jakie na daną chwilę będzie
ci potrzebne, aby poradzić sobie z wszelkimi wyzwaniami, jakie życie
przed tobą postawi... więc otwórz się na nowe zrozumienie, otwórz
swoje warstwy duchowe, aby Bóg mógł cię nasączyć swoją energią,
bo bez odpowiedniego otwarcia nie rozkwitniesz niczym piękny kwiat,
będziesz przebywać w nieświadomości, a z tego nic dobrego wyniknąć
nie może... będziesz jedynie chodzić niczym dziecko we mgle i
będziesz się złościć, kiedy coś pójdzie nie po twojej myśli... dlatego
otwórz się na Boga, na Jego Wielką Miłość i niech Jego Mądrość się w
ciebie wlewa... nasączaj się nią, a pewnego dnia rozpoznanie prawdy
od kłamstwa nie będzie dla ciebie problemem (napisane 04.12.2016).
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Duchowe testy i próby
W swoim życiu będziemy poddani wielu testom i próbom. Człowiek
musi być solidnie przetestowany, aby Bóg wiedział, czy np. nadajemy
się do pewnych zadań, czy też nie. Nie każdemu człowiekowi będą
dane do dźwigania "ciężkie wiadra", ale tym którym będą one dane,
będą tymi, którzy sobie z nimi poradzą i zaniosą je tam, gdzie
zaniesione one być powinny. Im więcej takich duchowych testów
zdamy tym Bóg chętniej i częściej będzie nas przydzielać do
ważniejszych zadań, które mogą nam przynieść więcej duchowej
energii... więc nie bójcie się testów zsyłanych na nas przez samego
Boga, postarajmy się je przejść jak najlepiej, a one pomogą nam
oczyścić nasze wnętrze, umocnią nas wewnętrznie oraz przyczynią się
do tworzenia większej ilości dobra na tym świecie... i im więcej ludzi
będzie pomyślnie zdawać takie testy, tym szybciej nasz świat będzie
się transformować do nowej lepszej formy... więc otwórz oczy,
nadstaw uszy i zastanów się, czy sytuacja, jaka właśnie do ciebie
przychodzi, nie jest przypadkiem jakimś testem do zdania, bo może
właśnie w tej chwili jesteś testowany i Wszechświat ci się mocniej
przygląda, jak zareagujesz, co zrobisz... i może od tych twoich czynów
będzie zależeć dalsze twoje życie... więc bądź czujny i zawsze staraj
się postępować według tego, jak czuje twoje duchowe wnętrze, ono
wie, jak postąpić należy, gdy przyjdzie dzień próby (napisane
04.12.2016).
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Bezsensowna przemoc i czystość duszy
Wiele osób w obecnych czasach dopuszcza się bezsensownej
przemocy wobec innych ludzi - takie osoby stosują ją, aby poczuć się
lepiej (aby się dowartościować, zdobyć poklask kolegów, poczuć się
kimś ważnym, kimś, kto ma władzę i moc) i zupełnie nie przejmują się
tym, co w tym czasie czuje ich ofiara... nie zastanawiają się nad jej
bólem (fizycznym i psychicznym)... oprawca zachowuje się, jakby nie
posiadał współczucia czy uczuć wyższych... ból psychiczny ofiary może
być wyjątkowo silny i może rozciągać się na wiele kolejnych lat (a
nawet i na całe życie) i to nawet wtedy, kiedy z oprawcą nie mamy już
styczności... więc jeżeli jesteś oprawcą i w jakiś sposób znęcasz się
nad kimś, natychmiast przestań i uświadom sobie, że druga osoba ma
uczucia, które najprawdopodobniej silnie ranisz (możesz w ofierze
wywołać lęki, które dosłownie zniszczą jej życie)... postaw się w jej
sytuacji, spróbuj poczuć w swoim wnętrzu to, co ona czuje, gdy
doświadcza z twojej strony przemocy... uruchom swoją empatię... i
zadaj sobie pytanie, czy byłoby ci miło, gdyby ktoś nad tobą się tak
znęcał, gdyby tobą pomiatał i co chwilę ranił cię słowem? Przemyśl
to... bo słowo może zranić wyjątkowo mocno... i nie tylko miecz jest w
stanie zrobić krzywdę człowiekowi... słowo również... i czasem słowo
mocniej zaboli niż przeszywająca nas stal... bo fizyczne rany goją się
szybko, ale psychiczne mogą się nigdy nie zagoić... więc miej więcej
współczucia wobec innych ludzi... i nie rań ich tylko dlatego, że jesteś
egoistą myślącym tylko o sobie, który sam ze sobą sobie nie radzi, nie
kontroluje swojego gniewu i negatywnych emocji... nie przelewaj
swojego wewnętrznego bólu na innych, postaraj się sam z nim
uporać... a jeżeli jest to dla ciebie zbyt trudne, to porozmawiaj o
swoich problemach z Bogiem, On z chęcią tobie pomoże, jeżeli tylko
Go o to poprosisz... więc porozmawiaj z Bogiem i spróbuj wyjść z
błędnego koła agresji wobec innych ludzi... i jeżeli będzie taka
potrzeba, poproś Boga również o to, aby wyciągnął cię z
niewłaściwego towarzystwa, w jakim się najprawdopodobniej na co
dzień obracasz... po prostu warto pomyśleć o swoim duchowym
wnętrzu... o swojej duszy, która z powodu twojego niewłaściwego
zachowania coraz mocniej pogrąża się w ciemności.
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Możliwe, że doszedłeś do etapu, w którym jesteś już wyjątkowo
zmęczony samym sobą, swoim niewłaściwym zachowaniem i swoim
"niskowibracyjnym" życiem... czujesz, że twoja dusza odeszła daleko
od Prawdy i wewnętrznej czystości... ale pamiętaj, dopóki żyjesz, jest
nadzieja... jeszcze wciąż możesz swoje życie naprawić... zacznij
małymi kroczkami, skup się mocniej na Bogu i pomóż swojemu
wnętrzu się powoli, ale systematycznie oczyszczać ze złych uczynków,
jakich się dopuściłeś na przestrzeni lat... zadbaj o swoją czystość
duszy... to naprawdę istotny aspekt naszego człowieczeństwa...
znacznie ważniejszy niż czyste ubranie czy wymyte ciało fizyczne... w
swoim czasie naszą fizyczną powłokę zostawimy tutaj, a dusza
przejdzie na drugą stronę i będzie ona sprawiedliwie rozliczona ze
swoich dobrych, jak i złych uczynków... więc zadbaj o jej czystość za
swojego fizycznego życia, abyś nie musiał się wstydzić po drugiej
stronie swoich niewłaściwych czynów, które nie zostały przez ciebie
oczyszczone na fizycznym planie (napisane 05.12.2016).
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Niepotrzebne cierpienie i nasze reakcje
Wiele osób twierdzi, że ich życie to koszmar, że nie wytrzymają już
kolejnego dnia swojej "podłej" egzystencji... ale zapominają o
jednym, że większość cierpienia, jakie w naszym życiu się pojawia
wcale nie jest tworzone przez "zewnętrzne sytuacje", ale przez nasz
umysł... przecież nie każda na pozór negatywna sytuacja, jaka nas
spotyka, musi wywoływać w nas negatywne emocje (cierpienie), a
jeżeli tak się dzieje, to uświadom sobie, że wiele osób postawionych w
identycznej sytuacji może mieć zupełnie inną reakcję od twojej... ty
możesz w jakiejś sytuacji się mocno zdenerwować, a ktoś inny w
takiej samej sytuacji może się śmiać do rozpuku i w ogóle tym, co go
spotkało się nie przejąć... więc większość cierpienia, jakie nas
spotyka, jest wynikiem naszych reakcji na pewne sytuacje (to my
katalogujemy daną sytuację jako dobrą czy złą)... wystarczy zmienić
swoje reakcje, a możemy odczuć nieprawdopodobną zmianę w swoim
życiu... niby na zewnątrz nic specjalnego się nie zmieni, ale nasza
wewnętrzna przemiana sprawi, że na głębokim poziomie swojego
jestestwa nie będziemy się przejmować rzeczami, które wcześniej nas
mocno dotykały / raniły... po prostu zdamy sobie sprawę, że nie ma
sensu się wszystkim przejmować, że nie każda pozornie negatywna
sytuacja taka faktycznie jest, że nie zawsze warto odpowiadać
atakiem na atak... musimy dogłębnie zrozumieć, że życie jest za
krótkie, aby poświęcać tak wiele czasu na zamartwianie się, na
wieczną walkę z życiem, z innymi osobami, na tkwieniu w "depresji",
rozgoryczeniu i na pielęgnowaniu tego typu negatywnych stanów... to
po prostu nie ma żadnego logicznego sensu.
Zrozum również, że nie warto potęgować (przedłużać) swoich
negatywnych emocji (stanów). Jeżeli coś "niemiłego" nas spotyka to
często mamy tendencję do opowiadania o tym swoim znajomym... i
doświadczamy dzięki temu kolejnych negatywnych emocji... i to trwa i
trwa... dużo lepiej byłoby po prostu zaakceptować fakt, że takie
"negatywne" sytuacje są po prostu częścią życia i będą się nam raz na
jakiś czas przytrafiać... trzeba po prostu zrobić wydech i pójść dalej...
niemniej jednak wiadomo, że w niektórych przypadkach może i warto
komuś o swoim przykrym dla nas zdarzeniu opowiedzieć, aby sobie
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trochę ulżyć w cierpieniu, aby doznać zrozumienia od innej osoby...
niemniej jednak niektóre osoby mają tendencję do długiego
przebywania w "negatywnym stanie emocjonalnym", bo po prostu w
pewnym sensie lubią ten stan i nie umieją bez niego żyć (są dzięki
niemu na pewnego rodzaju "haju")... z jednej strony niby cierpią, ale
z drugiej strony są niczym narkomani pragnący tych negatywnych
emocji... taka osoba po prostu musi wejść na swoją "negatywną
emocjonalną falę", w przeciwnym razie może zacząć popadać w obłęd
(z powodu, że nie umie się odpowiednio wyciszyć)... niemniej jednak
najlepiej jest taki stan po prostu szybko uciąć, bo gdy się tego nie
zrobi, możemy stawać się coraz to bardziej toksyczni i to nie tylko
względem siebie, ale również i względem innych osób... powinniśmy
uświadomić sobie prawdę, że zbyt długie przebywanie w negatywnym
stanie nie jest dla nas optymalne i może spotęgować nasz stan braku
równowagi... więc następnym razem jak coś cię "niemiłego" spotka, to
zastanów się, czy wszyscy twoi znajomi muszą o tym wiedzieć... może
jest coś ciekawszego i wartościowszego do zrobienia niż opowiadanie
o swoim kolejnym "nieszczęściu" jakie nas spotkało w życiu... no i
trzeba byłoby sobie jeszcze zadać pytanie, czy to "nieszczęście" jest
faktycznie nieszczęściem, może jedynie my je tak widzimy, może ktoś
inny widziałby tą sytuację inaczej, może wcale by nie rozpaczał tak
jak my to robimy?
W pierwszej kolejności po doświadczeniu "negatywnej sytuacji"
spróbuj sam sobie poradzić z emocjami, jakie się w tobie kłębią...
zacznij obserwować swój umysł, swoje emocje i zrozum, że nie
zawsze warto się złościć na życie czy innych ludzi... nie na wszystko
mamy wpływ... ale na pewno mamy wpływ na to, jak reagujemy na
sytuacje, które są przynoszone nam przez życie... zmień swoje
reakcje, a twoje życie stanie się znacznie lżejsze, gdyż 90%
cierpienia, jakiego do tej pory doświadczałeś, po prostu z dnia na
dzień zniknie (napisane 07.12.2016).
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Szczęście jest w tobie
Jeżeli szukasz szczęścia, to znajdziesz je w sobie... będzie to
prawdziwe szczęście, które nie będzie zależne od czynników
zewnętrznych, gdyż to twoje wnętrze będzie je "produkować" i cię nim
zasilać. Osiągnięcie wewnętrznego szczęścia to skarb, którego nie
można kupić, można go jedynie "wypracować" lub "odkryć"... w
pewnym sensie trzeba doznać "zrozumienia" na odpowiednim poziomie,
zrozumienia życia, zrozumienia siebie, tego, co się nam przytrafia,
tego, jak funkcjonuje świat... wtedy pojawi się w nas prawdziwe
szczęście.
Początkowo zaczynamy się po prostu czuć szczęśliwi i nie potrzebujemy
czegoś z zewnątrz, aby ten stan utrzymać lub spotęgować... po prostu
"jesteśmy" i jest nam dobrze i to nam całkowicie wystarcza... robimy
wdech, a później wydech... czujemy to głębokie zjednoczenie ze
Wszechświatem, z esencją życia, z pierwotną naturą przenikającą
naszą egzystencję... czujemy tą jedność i jedyne czego pragniemy to
jeszcze mocniejszego pogłębienia tego stanu... i tak się faktycznie
będzie działo... z każdym kolejnym dniem będziemy coraz mocniej
doświadczać siebie, swojej prawdziwej natury, zjednoczenia z Bogiem,
z Jego Wielkim Majestatem... i to jest piękna chwila, gdy możemy tego
doświadczyć, bo nie każdemu będzie to dane... ci, którzy do tego etapu
dojdą, poczują się prawdziwie szczęśliwi... i niekoniecznie to głębsze i
mocniejsze szczęście musi się pojawić od razu... ono raczej będzie
przychodzić do nas coraz to mocniej i mocniej z czasem... ten proces
dochodzenia do naszego prawdziwego szczęścia może trwać wiele lat,
ale to piękna podróż... to trochę tak jakbyś był różą, która każdego
dnia coraz to mocniej rozkwita i coraz mocniej otwiera się na Prawdę,
Światło i Wieczne Życie. Możemy mieć wrażenie, jakbyśmy powoli
zbliżali się do Wielkiego Słońca... jest nam coraz cieplej i cieplej... ale
to ciepło nas nie niszczy, ono nas wzmacnia i zasila swoją energią, daje
nam nowe siły i dodaje skrzydeł... więc spójrz w swoje wnętrze i
odnajdź tam wielki skarb, który tylko czeka, abyś go otworzył... a tym
skarbem będzie prawdziwe szczęście, którego będziesz doświadczać w
swoim wnętrzu i które będzie emanować swoim blaskiem na wszystkie
żyjące istoty (napisane 10.12.2016).
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Ostateczne zjednoczenie
Gdy osiągniesz zjednoczenie z Bogiem, twoje ciało zostanie zalane
Jego Energią... i dzięki temu nasze życie się całkowicie odmieni...
nasze reakcje się zmienią... już nie będzie można nas tak łatwo
zranić, jak było to kiedyś... będziemy odporni na wiele słownych
ataków czy niemiłych sytuacji... dlatego tak ważne jest, aby nasz
umysł i nasze serce pracowały w jedności, w zjednoczeniu, wtedy
cierpienie się rozpływa... może nie całe, ale zdecydowana jego ilość...
i dlatego warto wybrać się w tą podróż... podróż, która pomoże ci
odnaleźć samego siebie, swoją prawdziwą naturę... i gdy to się stanie,
nie będziesz już więcej samotny... będziesz razem z Wielkim Słońcem
iść przez życie... Ono zawsze będzie ci świecić nad głową, abyś
doszedł do celu swojej podróży (napisane 10.12.2016).
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Mistyczne drzwi
Po osiągnięciu zjednoczenia z Bogiem czeka cię jeszcze przejście przez
mistyczne drzwi... i gdy już przez nie przejdziesz, ujrzysz zupełnie
inny świat... i twoje życie już nigdy nie będzie takie, jakie było
wcześniej... ale to już materiał na inną książkę ;)
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Na sam koniec mojej książki chciałbym dać mój wiersz napisany
16.03.2015.

MISTYCZNY DESZCZ
Mistyczny deszcz
spada na głowy tych
którzy wiernie służą Bogu.
Mistyczny deszcz
jest wieczną esencją stworzenia
Boską cząstką konstrukcji Wszechświata.
Mistyczny deszcz
kieruje wybranymi
ku Prawdzie i Wiecznemu Życiu.
Mistyczny deszcz
pogłębia wnętrze każdego
kto wchłania te mistyczne krople w swoje ciało.
Mistycyzm jest czymś więcej
niż tylko byciem przebudzonym na świat
to esencja istnienia, głęboki wgląd.
Kto raz skosztował
Boskiego nektaru mistycznej kropli
ten podąża już za Panem Światłości.
Esencja mistycznego kwiatu się w nim rozwija
umysł wypełnia światło a ciało Boska woń
każdy ma do tego dostęp, ale nie każdy widzi drogę.
Serce musi być otwarte
umysł skupiony, ale w mistyczny sposób
czytaj znaki, czytaj wzory utkane ze światła...
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niech wpadną w twoje ciało, niech cię nasączą swoją esencją.
Szukaj tej mistycznej chwili
chwili, w której łączysz się z Bogiem
to ta chwila daje ukojenie i poczucie bezpieczeństwa...
niczym będąc w łonie matki doświadczasz opieki Boskiego Źródła.
Możesz już być spokojny
On wszystkim kieruje
ty tylko bądź i rób co do ciebie należy
ale o nic się nie martw
wszystko będzie dobrze
to tylko mistyczna gra
mistyczny deszcz...
kto raz doświadczy ten wie...
nie szuka już wskazówek ziemskiego świata...
zjednoczony, pewny siebie, Bogu powierzony...
mistycznym deszczem wypełniony.
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Kilka słów końcowych
Pamiętajcie, aby się zdrowo odżywiać, być aktywnym fizycznie, łączyć
się z Bogiem, nie wymigiwać się od swoich obowiązków życiowych.
Musicie umieć nieść swój życiowy krzyż, ale zarazem musicie umieć
odciąć od siebie ludzi i sytuacje, które wam szkodzą, które niszczą
was i wasz potencjał - musicie mieć tą mądrość, która pozwoli wam
tego dokonać tak jak należy, bez uszczerbku dla waszych życiowych
lekcji i waszej drogi.
Zaakceptujcie rzeczywistość i nie walczcie z nią, takie postępowanie
uchroni was przed dużą ilością bólu i smutku. To, co możecie zmienić
zmieńcie, a to, czego zmienić nie możecie zaakceptujcie. Pozwólcie
swojemu przeznaczeniu się wypełnić, nie zakłócajcie go swoimi
histeriami, niech płynie harmonijnie. Bądźcie jak liść na wietrze
unoszony przez powiew swojego przeznaczenia.
Słuchajcie swojego serca, ono jest mądrzejsze, niż myślicie... bardzo
dobrze wie, którą drogą powinniście pójść i co powinniście zrobić w
trudnych sytuacjach... nie zdawajcie się jedynie na swój rozum. Serce
jest centrum mądrości, nie ignorujcie tego faktu, bo będziecie
podejmować błędne decyzje i nigdy nie dojdziecie do upragnionego
Domu w Niebie. Serce jest kluczowym aspektem, bez zjednoczenia z
nim swojego umysłu będziecie odradzać się ponownie... więc
utwórzcie połączenie ze swoim sercem, odnówcie tą znajomość...
usłyszcie jego głos... i niech was prowadzi przez życie swoimi cichymi
podpowiedziami.
Niech Boże Światło wami kieruje przez wszystkie dni waszego życia...
trzymajcie się blisko Boga, wtedy wasze życie zakończy się
sukcesem... On was pokieruje swoimi ścieżkami... nie wyrywajcie się
Mu... wypełniajcie Jego wolę, a poznacie Jego Miłość... doznacie
wielkiego spełnienia, a zarazem ukojenia, którego tak mocno wam
brakowało... więc trzymajcie się blisko Boga... On jest Miłością, jakiej
wszyscy poszukujemy, jakiej wszyscy w głębi naszej duszy
pragniemy... poznając Boga, poznasz błogą egzystencję... a ta jest już
odczuwalna, gdy nasze połączenie z Bogiem jest aktywne... ale to nie
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koniec naszej drogi... to połączenie wciąż może być silniejsze... więc
skup swój umysł na Bogu... i pozostań w tym skupieniu... niech
błogosławieństwo z Boskiego Źródła na ciebie spływa... poczuj ten
błogi stan, w jakim się znajdujesz... wypełnij się nim... a bardzo
szybko stwierdzisz, że wspaniale jest być w jedności z Bogiem... a gdy
w pełni Mu zaufasz Bóg stanie się twoim najlepszym przyjacielem i
prawdziwym towarzyszem życia... więc trwaj w Nim... ty w Nim, a On
w tobie... razem, w jedności... bądźcie jednym ciałem, jednym
umysłem, jedną duszą... bądźcie w pełni zjednoczeni.
Dziękuję wszystkim za przeczytanie mojej książki, mam nadzieję, że
wniosła ona w Wasze życie sporo Światła i że Wasza ewolucja
przyśpieszyła :)
Dobry Samarytanin
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