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Kilka słów wstępu

 
Dziękuję  za  zainteresowanie  się  moją  książką.  Sądzę,  że  warto
również wspomnieć o tym, że jest to już moja czwarta książka o
duchowości, poprzednie to:

1). Myśli natchnione (2011-2016)
2). Luźne duchowe przemyślenia (2016-2018)
3). Promyki światła (2019-2020)

Gorąco  zachęcam do  zapoznania  się  z  powyższymi  tytułami  (są
całkowicie  darmowe),  chociaż  domyślam  się,  że  z  powodu,  że
sięgnąłeś  po  ową  książkę,  prawdopodobnie  już  to  zrobiłeś...  a
nawet  jeżeli  tak  nie  było,  to  nie  przeszkadza  to  w  tym,  aby
rozpocząć czytanie tej pozycji, która jest oczywiście bardzo silnie
skupiona na tematyce duchowej. Zapraszam do lektury.

Dobry Samarytanin
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Błędy i nasze podejście do życiowych doświadczeń
(19.01.2020)

Nie zawsze wszystko będziemy robić dobrze, ale to dzięki błędom i
wyciąganiu  z  nich  wniosków  wzrastamy.  Również  warto
obserwować innych ludzi, ich życie i to, co robią źle... i wyciągajmy
z  tego  wnioski,  bo  w  ten  sposób  sami  nie  będziemy  musieli
przechodzić przez piekło negatywnych doświadczeń, jakie spadają
(w  konsekwencji  podejmowania  błędnych  wyborów)  na  głowy
innych  ludzi...  i  również  pamiętajmy,  aby  mieć  w  sobie  pewną
pogodę  ducha.  Nie  przejmujmy  się  tak  mocno  negatywizmami,
jakie przydarzają się nam w życiu. Nie każdy, komu się przytrafi
negatywne doświadczenie, podchodzi do niego w taki sam sposób,
w jaki my byśmy do niego podeszli.

Jedna  osoba,  która  dozna  przykrości,  będzie  smutna,  ale  ktoś
zupełnie  inny,  kto  doświadczy  dokładnie  tego  samego,  może
pozostać wręcz niewzruszony. Może nas to początkowo dziwić, ale
jest to wynikiem innego wewnętrznego zaprogramowania i dlatego
warto  zdawać  sobie  sprawę  z  tego,  że  nie  każdy  podchodzi  do
pewnych spraw w taki  sam sposób,  w jaki  my to robimy. Tam,
gdzie my odczuwamy (mentalny lub emocjonalny) ból, ktoś inny w
dokładnie takiej samej sytuacji nawet na milimetr nie będzie przez
niego dotknięty, gdyż jest on zupełnie inaczej zaprogramowany... i
właśnie  tacy  powinniśmy  być,  odprogramowani,  co  czyni  nas  z
automatu znacznie mniej podatnymi na zranienie... ale pamiętaj,
nigdy nie tłum swojego bólu, jaki się w tobie pojawia, on musi być
zrozumiany, a nie zepchnięty głębiej do twojego wnętrza. Musisz
wiedzieć,  skąd się  on bierze i  rozumieć,  że jest  w tobie  pewien
problem, który go generuje. 
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Natomiast  nigdy  nie  obwiniaj  się  za  to,  co  czujesz  w  swoim
wnętrzu, to naprawdę niej jest twoją winą... również nie obwiniaj
innych ludzi,  że  odczuwasz  w sobie  pewne negatywne emocje  -
przyjrzyj się sobie, swoim uczuciom, jakie się w tobie pojawiają. 

Zastanów  się,  skąd  się  one  w  tobie  biorą,  a  pewnego  dnia
odkryjesz,  że  jedyną  drogą,  aby  osiągnąć  w  życiu  wewnętrzny
balans  jest  obserwowanie  tego,  co  się  dzieje  w  twoim wnętrzu.
Trzeba  poświęcić  na  ten  aspekt  sporą  ilość  swojego  czasu,  aby
ostatecznie przestać winić innych za swoje złe samopoczucie.

Ten etap osiągnęli wielcy duchowi mistrzowie, którzy na ogół całe
życie  obserwowali  swoje  wnętrze.  Miejmy nadzieję,  że  w swoim
czasie i ty do nich dołączysz, głębiej poznając samego siebie... bo
to właśnie głębokie poznanie samego siebie jest tym elementem,
który  wyzwala  nas  z  naszego  mentalnego  i  emocjonalnego
cierpienia.
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Cierpienie w naszym życiu
(20.01.2020)

Wydaje się,  że każdy z nas musi  przejść przez pewnego rodzaju
trudne doświadczenia, które wygenerują w naszym wnętrzu ból -
niekoniecznie  musi  być  to  ból  fizyczny,  lecz  np.  mentalny  czy
emocjonalny -  w jakimś stopniu wydaje  się  to  całkowicie  nie  do
uniknięcia  -  dopiero  po latach,  gdy mocniej  dojrzewamy (np.  za
sprawą medytacji), widzimy, że nie byliśmy na tamten czas w stanie
być ponad owym bólem. Musieliśmy go doświadczyć czy nam się to
podobało, czy też nie... to swego rodzaju karma, którą musieliśmy
odebrać od losu, natomiast, gdy mocniej otwieramy oczy, do bólu
zaczynamy podchodzić  inaczej,  staramy się  nauczyć  sztuki  bycia
ponad nim oraz akceptowania tego, co jest nieuniknione. Gdy spada
na nas jakieś cierpienie i nie jesteśmy w stanie nic z nim zrobić, to
pokornie  je  znosimy,  starając  się  je  obserwować  i  do  pewnego
stopnia je zrozumieć. Nie narzekamy na swój los, ale również nie
jesteśmy  ofiarami,  które  dają  na  siebie  napluć,  czy  dać  się
zagłuszyć, tutaj następuje w nas ogromna przemiana, nie dajemy
sobie już wejść na głowę, walczymy o swoje, lecz nie kopiemy się
już z życiem wymagając od niego, aby dostosowało się do naszych
oczekiwań... zaczynamy rozumieć, że nie na wszystko mamy wpływ
taki jaki byśmy chcieli i że czasem lepiej odpuścić niż bezsensownie
kłócić  się  ze swoim losem, który i  tak często bywa nieugięty na
nasze  prośby  i  wołania...  dlatego  musimy  mieć  w  sobie  więcej
akceptacji i zrozumienia niż walki i sprzeciwu. Czasem sprzeciw jest
dobry, ale niekiedy doprowadzi nas jedynie do utraty naszych sił -
musimy mądrze podchodzić do tej kwestii, abyśmy nie wytracili się
bezsensownie z naszej życiowej energii, która jest nam potrzebna,
aby przejść przez życie z podniesioną głową, a nie ze spuszczoną
prosząc swój los o zmiłowanie z powodu niewyciągania przez nas
wniosków z naszych życiowych błędów.
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Depresja – jak ją uleczyć
(20.01.2020)

Ludzie w XXI wieku masowo zmagają się z problemem depresji.
Aby  ją  wyleczyć,  niektórzy  postanawiają  brać  leki,  które  często
mają  różne  poważne  skutki  uboczne  oraz  nie  oddziałują  na
faktyczną przyczynę problemu... i dlatego można stwierdzić, że jest
to  na  swój  sposób  terapia  nieskuteczna,  gdyż  nie  usuwa  ona
przyczyny  naszych  zaburzeń,  a  jedynie  jesteśmy  do  pewnego
stopnia tłumieni, aby wyciszyć nasze emocje i mentalne cierpienie,
którego  doświadczamy  (oczywiście  w  niektórych  przypadkach
można to do pewnego stopnia uznać za coś korzystnego).

W pierwszej  kolejności  powinniśmy zadać  sobie  pytanie,  skąd w
ogóle  ona  się  w  nas  wzięła?  W tym aspekcie  mogą  okazać  się
bardzo pomocni psycholodzy, którzy poprzez zadawanie nam pytań
mogą odnaleźć faktyczną przyczynę naszego depresyjnego stanu.
Często przyczyną depresji  może być złamane serce (odrzucenie),
śmierć kogoś w rodzinie (w tym naszego pupila), nie dostanie się
na wymarzone studia, czy wyrzucenie nas z pracy... więc niech mi
ktoś  wytłumaczy,  w  jaki  sposób  leki  mają  rozwiązać  przyczynę
naszego nędznego stanu? 

Przecież  wybranka  naszego  serca  nagle  nas  nie  zechce,  członek
rodziny nagle nie ożyje (w tym nasz ukochany pupil), na studia nas
w tym roku już nie przyjmą a pracy, w której byliśmy ponownie nie
dostaniemy - leki nie rozwiążą żadnego z powyższych problemów -
one  mają  nas  wyciszyć,  ale  nie  faktycznie  naprawić,  dlatego
uważam, że branie leków nie jest dobrą opcją (chociaż oczywiście
można mieć inne zdanie na ten temat).
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Osobiście wybrałbym opcję, która pozwoliłaby nam zrozumieć, że
jest  w nas  jakiś  problem,  który  powoduje,  że  w tak  negatywny
sposób  reagujemy  na  pewne  zewnętrzne  wydarzenia,  które  nas
dotykają  np.  gdy  ktoś  z  naszej  rodziny  umiera,  gdy  ktoś  nas
odrzuca itd... - ktoś teraz mógłby zadać mi pytanie, czy to nie jest
normalne,  że  w  tego  typu  sytuacjach  reagujemy  płaczem  lub
negatywnym stanem emocjonalnym? Odpowiedź  jest  prosta,  nie
każdy w dokładnie takiej samej sytuacji będzie reagować w ten sam
sposób co ty... dla kogoś innego identyczna sytuacja może wcale
nie być negatywna, może być wręcz radosna lub neutralna... i to
kieruje  nas  do  faktycznej  przyczyny  problemu,  którą  jest  nasze
wewnętrzne  zaprogramowanie,  które  sprawia,  że  reagujemy  w
określony sposób.

Zostaliśmy w pewnym sensie zaprogramowani: przez naszą kulturę,
przez ludzi, z jakimi mieliśmy w swoim życiu styczność (szczególnie
przez  tych  negatywnych)  itd.,  aby  reagować  w taki,  a  nie  inny
sposób, to zostało nam narzucone z zewnątrz, my się z ową reakcją
nie urodziliśmy, ona została  do nas dodana (w tym życiu) i  ten
drobny dodatek jest przyczyną naszej nerwicy, depresji, szału, w
który wpadamy, gdy wydarzą się określone zewnętrzne sytuacje... -
jeżeli to faktycznie ujrzymy, to jesteśmy na dobrej drodze, aby się
uwolnić z naszego mentalno-emocjonalnego pomieszania.

Jedyne co musisz zrobić to to ujrzeć, a następnie obserwować swój
nędzny stan i się od niego zdystansować, tak jakby przytrafiał się
on komuś innemu - po prostu zdystansuj się od swojej nerwicy, od
swojej  depresji,  od swojego szału...  spytasz mnie,  jak mogę się
zdystansować od szału, w który wpadam? ... to proste, obserwujesz
siebie, gdy krzyczysz, gdy rzucasz przedmiotami... nie próbuj się
nagle  zmienić  czy  zaprzestać  robienia  tego,  co  właśnie  robisz,
jedynie  obserwuj  swoje  wariactwo  (rozumiejąc,  skąd  ono  się
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bierze),  a  spokój  niebawem w tobie  sam się  pojawi  (będzie  on
skutkiem ubocznym samoobserwacji).

Musisz odnaleźć faktyczną przyczynę swojego negatywnego stanu
emocjonalnego,  wtedy  możesz  zostać  uleczony  -  będzie  to
wymagać  od  ciebie  pewnej  praktyki,  poświęcenia  czasu  na
obserwowanie  swoich  emocji,  ale  z  czasem  ujrzysz  ogromne
korzyści,  jakie  z  owej  praktyki  płyną  i  już  nigdy  z  niej  nie
zrezygnujesz, bo zauważysz, że twoja depresja staje się coraz to
mniejsza i mniejsza... aż z czasem może i całkowicie zniknie... a
nawet jeżeli tak się nie stanie, to nie będzie miało to już dla ciebie
większego  znaczenia,  gdyż  będziesz  umiał  być  ponad  nią  i  nie
będzie  ci  ona  sprawiała  już  więcej  tak  silnego  bólu,  jakiego
doświadczałeś z jej powodu w przeszłości.

Wielu  osobom  tym  sposobem  udało  się  trwale  pozbyć  swojej
depresji,  więc  i  tobie  z  pewnością  również  to  się  uda,  tylko
pamiętaj, stwórz między sobą a depresją dystans, wiedz skąd ona
się bierze (z twojego zaprogramowania) i ją obserwuj (tak jakby
przytrafiała się ona komuś innemu), a pewnego dnia zawitasz do
królestwa  szczęśliwości...  to  nieuniknione...  gdyż  właśnie  ową
szczęśliwością jesteś... i rozumiem, że jest ci obecnie trudno w to
uwierzyć, ale z czasem się o tym głęboko przekonasz, to tylko i
wyłącznie  kwestia  czasu  (zakładając,  że  faktycznie  będziesz
praktykował to, co powyżej opisałem).
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Czy Bóg jest w stanie wrzucić człowieka do piekła?
(22.01.2020)

Na potrzebę owego przemyślenia zakładam, że piekło jest czymś
realnym i  znajduje się w jakimś innym wymiarze,  niż  w tym, w
którym obecnie przebywamy... więc czy Bóg jest w stanie wrzucić
człowieka  do  piekła?  Osobiście  szczerze  w  to  wątpię,  ponieważ
osoba  prawdziwie  kochająca  (a  taką  istotą  jest  Bóg)  nie  jest  w
stanie skazać kogoś na wieczne męki w miejsce, z którego nigdy
nie  wyjdzie...  więc  nie  dostrzegam  we  wrzucaniu  przez  Boga
człowieka do piekła większego sensu, Bóg raczej  również w tym
sensu nie widzi.

Bóg  jest  energią  transformującą  i  miłującą,  która  chce  nawet
największego grzesznika nawrócić / zmienić, On chce napełnić go
swoim  światłem,  aby  doznał  rozkwitu  /  przemienienia  -  po  co
miałby kogoś wrzucać w ogień, który miałby zadawać mu wieczne
cierpienie? To podchodzi pod skrajne znęcanie się nad kimś i takie
zachowanie nie ma żadnych atrybutów / cech "Boga Miłującego".

Myślę, że poprzez proces reinkarnacji człowiek z czasem oczyszcza
się  ze  swoich  grzechów  (przewinień),  których  dopuścił  się  w
odległej  przeszłości  i  poprzez  powtarzanie  pewnych  wydarzeń  w
świecie fizycznym uczy się, wyciąga wnioski i powoli napełnia się
Bożą Mądrością, aby w swoim czasie rozkwitnąć... - i gdyby taki
człowiek z powodu swojego zaślepienia w jakimś wcieleniu został
ukarany  wiecznym  ogniem,  już  nigdy  nie  miałby  możliwości
rozkwitnięcia,  które by prawie na pewno nastąpiło (w którymś z
kolejnych wcieleń fizycznych),  bo przecież Bóg jest  w stanie tak
zaaranżować pewne wydarzenia, aby taka możliwość się pojawiła...
więc szczerze nie sądzę, aby Bóg był w stanie kogokolwiek wrzucić
do piekła (oczywiście zakładając, że ono faktycznie istnieje)... co
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najwyżej my sami możemy się skazać na jakiś zły los po śmierci z
powodu  naszych  ewidentnie  nieprawych  czynów  (czynionych
świadomie i z premedytacją), gdyż nasze czyny to również i nasza
odpowiedzialność... natomiast nie winiłbym siebie za czyny, które
robiliśmy,  będąc  w  stanie  pewnego  rodzaju  hipnozy  (silnego
zaprogramowania / zaślepienia).

Jedyne co obecnie ma sens, to zaprzestanie krzywdzenia innych,
również powinniśmy być bardziej wrażliwi na to, jak inni reagują na
nasze  zachowanie  (w  końcu  nie  chcemy  nikogo  celowo  sobą
drażnić) oraz byłoby miło przeprosić tych, których w jakiś sposób
swoim  słowem  czy  czynem  skrzywdziliśmy,  to  zdecydowanie
oczyści  naszą  duszę...  natomiast,  zamiast  trząść  się  przed
wiecznym piekłem, skupmy się na czynieniu dobra, bo przeszłości
już nie cofniemy, ale póki  żyjemy, możemy jeszcze coś dobrego
uczynić,  a  że  Bóg  jest  dobrocią  to  i  Bogu  są  miłe  nasze  dobre
uczynki... chociaż jak niektórzy twierdzą, uczynkami nie możemy
wkupić się do Nieba, natomiast ja osobiście uważam, że Bóg lubi,
gdy czynimy dobro, gdy ulepszamy nasz świat i że zdecydowanie
jest temu przychylny, więc czyń dobro, oczyść swoją duszę i nie
kłopocz się tym, co stanie się z tobą po śmierci (nie dokładaj sobie
dodatkowego zmartwienia na swoje barki), po prostu wykorzystaj
swój  pozostały  czas  na  tej  ziemi  na  generowanie  dobra  i  swój
indywidualny rozkwit.
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Jak prawidłowo praktykować chwilę teraźniejszą
(23.01.2020)

Wiele  osób  zmusza  się,  aby  bez  przerwy  przebywać  w  chwili
teraźniejszej  i  non-stop  koncentrują  się  na  tym,  aby  być
świadomym wszystkiego, co dzieje się wewnątrz oraz na zewnątrz
nich (skupiając się wręcz na każdym możliwym szczególe)... a gdy
się  zamyślą  (tracąc  kontakt  z  chwilą  teraźniejszą),  czują  z  tego
powodu  w  sobie  zdenerwowanie  i  jak  najszybciej  powracają  do
swojej praktyki. Czy taki sposób duchowego rozwoju ma sens?

Według  mnie  nie  do  końca,  ponieważ  jest  on  praktykowany  do
pewnego stopnia niewłaściwie, gdyż w powyżej opisanej metodzie
dochodzi  do  używania  siły  poprzez  koncentrowanie  się  na  chwili
teraźniejszej, brakuje tutaj pewnej lekkości,  jaka występuje, gdy
praktykujemy samoobserwację, w której nie stosuje się praktycznie
żadnej formy mentalnego wysiłku.

Przy samoobserwacji, nawet gdy się zamyślimy i zorientujemy się,
co się stało, to zamiast siłowo (poprzez koncentrację) powrócić do
chwili  teraźniejszej,  po  prostu  stajemy  się  świadomi  swojego
zamyślenia (obserwujemy je i się od niego dystansujemy), również
nie  obwiniamy  siebie,  że  się  zamyśliliśmy...  a  nawet  jeżeli  to
uczynimy, to obserwujemy, jak sami siebie obwiniamy z powodu
naszego zamyślenia (i nie przerywamy obwiniania samego siebie,
gdy  się  na  tym  przyłapiemy,  tylko  dalej  obserwujemy,  jak  to
robimy!).

Zmuszanie  siebie  siłowo  do  życia  w  chwili  teraźniejszej  jest
pewnego  rodzaju  formą  przemocy  wobec  nas  samych,  dlatego
używaj  samoobserwacji,  która  jest  lekka (i  nie  powoduje  w nas
żadnych szkód), a nie koncentracji, która jest ciężka i nie prowadzi
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do pełnego rozkwitu, tylko do ciągłego niezadowolenia z siebie, że
nie jest się w pełni non-stop w chwili teraźniejszej.

PS.  Osoba  prawidłowo  praktykująca  samoobserwację  będzie
obserwować swoje negatywne odczucia, ale nie będzie się z nimi
jednoczyć, jak robi to osoba, która za wszelką cenę próbuje być w
chwili teraźniejszej (stosując metodę siłową), która dzień za dniem
się obwinia (jednocząc się ze swoją złością), ponieważ ciągle ma
momenty, w których się rozkojarza... - więc miej świadomość tego,
że  jeżeli  nie  zdystansujesz  się  od  swojej  złości  i  nie  zaczniesz
podchodzić do chwili teraźniejszej z większą lekkością, nie doznasz
wewnętrznego przemienienia.
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Czy inni nas krzywdzą?
(24.01.2020)

To  pytanie  wydaje  się  absurdalne,  ponieważ  każdy  z  nas  został
przez  kogoś  w  jakimś  stopniu  (mniejszym  lub  większym)
skrzywdzony... i jak mniemam trudno się nam z tym stwierdzeniem
nie  zgodzić...  ale  czy  faktycznie  taka  jest  prawda?  Zauważyłeś
może,  że  nie  każdy  reaguje  na  pewne  przydarzające  się  mu
sytuacje w taki sposób, w jaki my byśmy zareagowali? I dlaczego
jedna osoba czuje się urażona pewnymi słowami, a inna słysząc
dokładnie te same słowa, pozostaje niewzruszona? Skąd się bierze
ta  różnica  w  naszym  zachowaniu?  Czy  to  wynika  z  naszego
charakteru, a może z czegoś innego?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta (chociaż na pierwszy
rzut  oka  może  nie  dla  każdego  od  razu  oczywista)...  ta  różnica
wynika z naszego wewnętrznego zaprogramowania, które zostało
stworzone  przez  nasze  doświadczenia,  jakie  mieliśmy  na
przestrzeni naszego życia - im były one bardziej negatywne, tym
stawaliśmy  się  bardziej  zamknięci  w  sobie,  a  im  bardziej
pozytywne,  tym  bardziej  otwarci  na  świat  i  innych  ludzi.  Na
przestrzeni  czasu nabawiliśmy się  wielu  urazów w psychice  oraz
różnych  nerwowych  reakcji...  staliśmy  się  mechaniczni,  niczym
roboty - gdy ktoś powie nam komplement, reagujemy radością, a
gdy ktoś nas obrazi, pojawia się w nas złość. Ludzie są w stanie
swoimi  słowami  nas  kontrolować...  wywoływać  w  nas  reakcje  i
uczucia,  które  pojawiają  się  w  nas  poza  naszą  chęcią  czy  wolą
(jesteśmy całkowicie  bezbronni  wobec tego aspektu),  ale  to  jest
właśnie rezultat owego zaprogramowania, jakie powstało w nas na
przestrzeni czasu - wystarczy to dostrzec, aby powoli zacząć się od
niego uwalniać.
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Po pierwsze owe negatywne uczucia są w nas - warto zdawać sobie
z tego sprawę - nie ma ich nigdzie poza nami, absolutnie nigdzie,
tyczą się one tylko i wyłącznie naszego świata wewnętrznego. Po
drugie musimy je zlokalizować, więc spróbuj odnaleźć miejsce, w
którym się one pojawiają... i po trzecie, zdystansuj się od owych
negatywnych  uczuć,  one  nie  są  faktyczną  częścią  ciebie,  one
zostały  do  ciebie  dodane w tym życiu  poprzez  różne negatywne
sytuacje,  których  doświadczyłeś  w  przeszłości  -  są  one  niczym
ubranie,  które na sobie nosisz,  ale  owym ubraniem przecież nie
jesteś, nie urodziłeś się w nim i doskonale zdajesz sobie sprawę, że
ono  nie  jest  częścią  ciebie  -  i  tak  właśnie  jest  z  naszym
wewnętrznym negatywnym zaprogramowaniem... mamy odczucie,
że  jest  ono  częścią  nas,  ale  to  nieprawda,  to  tylko  "dodatek"
pochodzący z zewnątrz, który został do nas dolepiony, tworząc z
nami iluzoryczną jedność.

Im mija  więcej  czasu,  tym nasze  wewnętrzne  zaprogramowanie
staje się trwalsze, raz zmienia się na plus, innym razem na minus,
wszystko zależy  od tego,  z  jakimi  doświadczeniami  przyjdzie  się
nam  zmagać.  Aby  się  od  niego  uwolnić,  musisz  nauczyć  się
dystansować od swoich negatywnych reakcji (obserwując je w taki
sposób,  jakby  przytrafiały  się  one  komuś  innemu)  -  to  chyba
jedyna  naprawdę skuteczna  metoda  na  wyjście  z  niewoli  naszej
mechaniczności, która odbiera nam naszą wolną wolę w reagowaniu
zgodnie z naszym faktycznym upodobaniem i chęcią, w przeciwnym
razie  będziemy reagować  zgodnie  z  naszym zaprogramowaniem,
które odgórnie narzuci nam reakcję, którą zaprezentujemy światu.

Wspaniałą rzeczą (gdy zrozumiemy aspekt naszego wewnętrznego
zaprogramowania / naszej mechaniczności) jest to, że przestajemy
winić  innych,  gdy  ci  "wytworzą"  w  nas  negatywne  uczucia  -
rozumiemy, że zostaliśmy zaprogramowani,  aby reagować (w tej
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konkretnej sytuacji) w ten, a nie inny sposób... oraz rozumiemy, że
ktoś  inny  na  naszym  miejscu  reagowałby  inaczej  (z  powodu
swojego  odmiennego  od  naszego  zaprogramowania)...  więc  nie
musimy już walczyć z ludźmi,  którzy generują w nas negatywne
uczucia,  musimy  jedynie  osiągnąć  stan  bycia  ponad  naszym
negatywnym zaprogramowaniem i  to  wszystko...  co  więcej,  gdy
mamy  już  ową  wiedzę,  możemy  bez  trudu  dostrzec  negatywne
zaprogramowanie u innych osób i zamiast je winić, że zachowują
się  w  niewłaściwy  sposób,  możemy  obdarzyć  je  swoim
współczuciem, rozumiejąc, że oni sami są silnie zniewoleni poprzez
swoje zaprogramowanie i dlatego zachowują się tak, a nie inaczej.

Zauważ,  że  wszyscy  jesteśmy  tacy  sami,  zniewoleni  i
zaprogramowani... nie musimy się już więcej winić za rzekome złe
czyny, jakie sobie wyrządzamy. Zrozummy, skąd nasze zachowanie
się bierze, a zaczniemy powoli wychodzić z naszego błędnego koła,
w jakim się znaleźliśmy. Nasze negatywne zaprogramowanie powoli
zacznie  się  kruszyć,  a  my  zaczniemy  osiągać  coraz  to  większy
wewnętrzny  spokój...  życie  stanie  się  dla  nas  dużo  łatwiejsze,
ponieważ  nie  będziemy  musieli  winić  siebie  ani  innych,  że
reagujemy  czy  postępujemy  tak,  a  nie  inaczej.  Z  czasem
osiągniemy  znacznie  większą  wrażliwość  i  wyrozumiałość  w
stosunku do innych ludzi,  co przełoży  się  na nasze szczęśliwsze
życie.
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Rzetelne sprawdzanie informacji
(24.01.2020)

Aby być pewnym, że nie zostaniemy przez kogoś wprowadzeni w
błąd,  powinniśmy  wielokrotnie  sprawdzać  informacje,  które
wpadają w nasze ręce (oczywiście te istotniejsze, a nie wszystkie,
bo to mogłoby być zbyt męczące).

Nigdy nie opierajmy swojej ostatecznej opinii na jednym czy dwóch
artykułach, szczególnie jeżeli są na stronach, które nie do końca są
uznawane  za  wiarygodne.  Zawsze  warto  również  sprawdzić
informacje, które są zupełnie przeciwne od tych, które początkowo
do nas dotarły - niekiedy kogoś odmienne zdanie może okazać się
dla nas bardzo pomocne w ostatecznym wyciągnięciu wniosków (na
pewno  poszerzy  ono  nasze  spojrzenie  na  owo  zagadnienie  i  to
nawet jeżeli koniec końców odrzucimy owo odmienne zdanie jako
błędne / fałszywe).

Również  zachęcam  wszystkich  do  czytania  komentarzy  pod
artykułami... często ktoś coś zauważy, czego my nie wychwycimy
lub ma jakąś dodatkową wiedzę, której my nie mamy... zresztą nie
jesteśmy  ekspertami  od  wszystkiego,  a  czasem w  internecie  są
ludzie, którzy specjalizują się stricte w zagadnieniu, które badamy,
więc  zdecydowanie  warto  przeczytać,  co  ci  ludzie  mają  do
powiedzenia.

Staraj się być zawsze obiektywny i nigdy nie lekceważ ludzi, którzy
wskazują,  że  któraś  ze  stron  dopuszcza  się  manipulacji  czy
nierzetelności. Im więcej wiedzy na dany temat przyswoisz (z obu
stron  barykady),  tym  ostatecznie  wyciągniesz  wniosek  bliższy
temu, jak się sprawy faktycznie mają.
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Jak żyć z toksycznymi ludźmi
(26.01.2020)

Wielu  z  was  może  mieć  toksyczne  relacje  w  rodzinie  lub  w
najbliższym otoczeniu  -  nie  raz  będziemy  musieli  podjąć  pewne
kroki, aby zmienić sytuację, w której się znaleźliśmy, ale według
mnie w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na to, co
odczuwamy w swoim wnętrzu, gdyż tam znajduje się zasadnicze
sedno naszego problemu.

Jak  już  wiemy  (gdyż  pisałem  o  tym  wcześniej)  inni  nas  nie
krzywdzą (no, chyba że zaatakują nas fizycznie)... to, co faktycznie
zadaje nam ból to nasza reakcja na to, co inni powiedzą, więc w
pierwszej  kolejności  powinniśmy  zrobić  porządek  z  naszymi
negatywnymi reakcjami (emocjami)... aby to osiągnąć, musimy je
zlokalizować,  poddać  je  naszej  obserwacji,  zdystansować  się  od
nich  i  zdać  sobie  sprawę,  że  wynikają  one  z  naszego
zaprogramowania.  Gdy  nauczymy się  osiągać  bycie  ponad  nimi,
będzie nam dużo łatwiej przebywać wśród osób, które rzekomo są
dla  nas  "niemiłe"  lub  podnoszą  na  nas  swój  głos  (pamiętajmy
zarazem, że my możemy odbierać czyjeś słowa jako niemiłe, a ktoś
inny  takowych  słów  odbierać  tak  nie  będzie  z  powodu  swojego
odmiennego zaprogramowania).

Oczywiście dostrzegamy brak wewnętrznej wrażliwości ludzi, którzy
do nas w ten sposób mówią, ale również zdajemy sobie sprawę z
ich silnego zaprogramowania, które wymusza na nich mimowolne
zachowywanie się w ten sposób.  Gdy to faktycznie ujrzymy, nie
będziemy  w  stanie  ich  tak  silnie  winić,  jakbyśmy  to  uczynili
wcześniej, gdy byliśmy tej perspektywy patrzenia pozbawieni (jest
duża szansa,  że w ogóle nie  będziemy mieli  do nich pretensji  z
powodu  ich  negatywnego  zachowania  wobec  nas).  Nasza  złość
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szybko przemieni się we współczucie i głębokie zrozumienie stanu
wewnętrznego  osoby  nas  atakującej  -  zamiast  z  nią  walczyć
będziemy dostrzegać problem, jaki się w niej znajduje. Z samego
faktu, że my zaczniemy się wobec niej inaczej zachowywać, ona z
czasem sama zacznie się uspokajać (bo jak wiemy, do kłótni trzeba
dwojga).

To, że przestaniemy odpowiadać agresją na agresję, nie czyni z nas
automatycznie ofiary, która tylko nadstawia drugi policzek, aby w
niego  uderzyć  -  pamiętaj,  że  masz  prawo  się  bronić,  ale  w
pierwszej  kolejności  zrób  porządek  w  swoim  wnętrzu,  abyś  nie
atakował drugiej osoby tylko po to, aby doznać emocjonalnej ulgi -
w ten sposób się nie zmienisz.

Jeżeli nie doznasz wewnętrznej przemiany, to przy następnej tego
typu  sytuacji  wciąż  będziesz  bezbronny  i  przestraszony  wobec
swojego  "oponenta",  więc  najpierw  posprzątaj  swoje  wnętrze,
poświęcając  czas  na  nauczenie  się  bycia  ponad  swoimi
negatywnymi  reakcjami  (emocjami),  a  następnie  ewentualnie
zacznij  zmieniać  to,  co  uważasz,  że  powinno  być  zmienione  w
świecie  zewnętrznym,  ale  nie  rób  tego  tylko  po  to,  aby  sobie
emocjonalnie  ulżyć,  bo  nigdy  nie  doznasz  prawdziwego
wewnętrznego  przemienienia,  które  obdarza  nas  faktycznym
stoickim  spokojem,  czyniąc  nasze  życie  o  wiele  łatwiejszym  i
przyjemniejszym w doświadczaniu.
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Czy ateiści pójdą do piekła?
(26.01.2020)

Na potrzeby tego przemyślenia zakładam, że piekło jest realnym
miejscem...  więc  osobiście  uważam,  że  jeżeli  owi  ateiści  byli  w
miarę moralni,  to jest to zasadniczo niemożliwe - ateizm sam w
sobie  nie  jest  "grzechem"!  Wiadomo,  że  różne  religie  (oraz  ich
odłamy) na przestrzeni czasu różnie na tę kwestię patrzyły, ale ja
przedstawiam  oczywiście  jedynie  swój  punkt  widzenia...  więc
szczerze mi się nie wydaje, aby ktoś, kto nie wierzył za życia w
Boga,  a  czynił  dobro,  mógł  po  śmierci  trafić  w  jakiekolwiek  złe
miejsce!

Czasami nie jest  to naszą winą, że w Boga nie wierzymy...  jest
mnóstwo  czynników,  które  wpływają  na  to,  czy  jesteśmy
wierzącymi  (i  nimi  pozostajemy)  czy  od  wiary  z  czasem jednak
odchodzimy... już pomijam fakt, że w wielu religiach ludzie wierzą
niby w tego samego Boga, ale czy w sumie tak faktycznie jest? 

Ludzie na przestrzeni czasu przypisywali pewne cechy / zachowania
Bogu, z którymi On w ogóle nie ma nic  wspólnego.  W dawnych
czasach  niektórzy  ludzie  twierdzili,  że  Bóg  "zabijał"  albo  że
podobała mu się woń składanych mu zwierzęcych ofiar - to jakiś
absurd! - w takiego Boga to nawet i ja nie wierzę... więc nie dziwi
mnie, że gdy ludzie dokładnie czytają różne "święte księgi" to mają
wątpliwości  czy  tego  typu  Bóg  jest  realnym  bytem,  czy  może
jednak do pewnego stopnia wymyślonym.

Jeżeli  ktoś  chce  poznać  Boga,  to  "święte  księgi"  mogą  mu  do
pewnego stopnia okazać się przydatne, ale według mnie jedną z
najlepszych metod, aby faktycznie dowiedzieć się jaki Bóg jest, a
jaki nie jest, jest własne doświadczenie / własna praktyka. Również
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zachęcałbym do zapoznania się z różnymi mistycznymi tekstami,
które  były  pisane  ręką  mistyka,  który  nawiązał  z  Bogiem  już
głębszy kontakt (mocniejsze zjednoczenie).

Warto  jeszcze dodać,  że  według mnie moralny ateista  jest  kimś
wartościowszym  niż  osoba  niemoralna  a  za  to  silnie  religijna  i
rzekomo wierząca, bo co komu z wiary jak jego czyny mówią coś
innego?  ...  chociaż  w  żadnym  wypadku  nie  potępiałbym  osoby
niemoralnej  (gdyż  jest  na  swój  sposób  zmanipulowana  /
zaślepiona) - chodzi mi tutaj jedynie o przekazanie pewnej myśli, a
mianowicie tej, że po owocach ich poznacie...  a nie po tym, czy
ktoś w Boga wierzy, czy też nie - sam Jezus o tym mówił (bez owej
końcówki).

Na koniec dodam, że u niektórych osób religia prowadzi do pewnej
formy fanatyzmu,  której  powinniśmy się  wystrzegać,  bo zamiast
widzieć  w  drugiej  osobie  człowieka,  który  ma  duszę  i  serce,
niekiedy taka fanatyczna osoba go przeklnie, gdyż np. nie wierzy w
Boga  -  jest  to  zdecydowanie  złe  podejście  i  szkodliwe  dla  nas
samych,  gdyż  taką miarą,  jaką my innych mierzymy i  my sami
zostaniemy  zmierzeni...  więc  nie  potępiaj  ani  nie  przeklinaj
ateistów, oni też są dziećmi Boga, którzy mają swoją moralność i
bardzo często kochające serce!
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Czy mamy wolną wolę?
(27.01.2020)

Można  ewidentnie  zauważyć,  że  nasza  "wolna  wola"  jest  bardzo
mocno ograniczona przez nasze wewnętrzne zaprogramowanie oraz
przez nasze odgórnie zapisane przeznaczenie (i kto wie, przez co
jeszcze).  Już  z  samego  faktu,  że  mieliśmy w swojej  przeszłości
negatywne  doświadczenia,  które  zapisały  się  w  naszej  psychice,
wynika,  że  nasza  wolna  wola  jest  ograniczona  w  sytuacjach,  w
których nasze wewnętrzne programowanie się  mocniej  aktywuje,
wtedy działamy tak, jak ono chce np. podnosimy na kogoś swój
głos (wbrew sobie), zamiast działać z poziomu stoickiego spokoju,
który  jest  nam  w  dniu  naszych  narodzin  dany  (początkowo
jesteśmy niczym niezapisana tablica), lecz z biegiem czasu niestety
owy spokój na ogół tracimy (z powodu nabywania różnych urazów
w psychice). 

Trudno również mówić o wolnej woli w sytuacji, w której ktoś od
dziecka jest predestynowany do bycia np. mnichem lub malarzem,
gdzie  wszystko  się  tak  układa,  aby  tak  się  ostatecznie  stało  -
można  wręcz  rzec,  że  wszelkie  gwiazdy  pomyślności  w  tym
aspekcie tej osobie sprzyjają... więc czy mamy wolną wolę? 

Może  w  jakimś  stopniu  tak,  chociaż  niektórzy  nawet  co  do  tej
kwestii mają wątpliwości... natomiast na pewno można powiedzieć,
że mamy poczucie wolnej woli, tego się wyprzeć nie możemy (no,
chyba że ktoś się bardzo mocno uprze i postanowi za wszelką cenę
udowodnić,  że  jest  ono  jedynie  swego  rodzaju  złudzeniem  -
podobno  da  się  dojść  do  takich  wniosków,  gdy  wystarczająco
mocno będziemy się sobie przyglądać). 
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To, co możemy zrobić, aby nasza wola nie była tak zniewolona, jak
jest  obecnie  to  przezwyciężyć  nasze  wewnętrzne  negatywne
zaprogramowanie,  bo  to  ono  nas  najmocniej  ogranicza.  Nasza
przyszłość  w  wielu  aspektach  jest  już  dla  nas  przygotowana
(odgórnie  narzucona),  jedynie  od  nas  zależy  czy  przeżyjemy  ją
podnosząc swój głos i  się denerwując, czy jednak przeżyjemy ją
zachowując spokój umysłu i serca, ciesząc się podróżą po ziemskim
planie.
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Boska i ludzka perspektywa
(28.01.2020)

Jak mniemam, Bóg patrzy na wszystko ze wszystkich możliwych
perspektyw.  Ma  pełne  zrozumienie  naszego  postępowania...
dogłębnie  widzi  i  rozumie  nasze  zaprogramowanie  oraz  nasze
przeznaczenie... wie, dlaczego zachowujemy się w taki, a nie inny
sposób. Natomiast my tak szerokiej perspektywy nie posiadamy i
dlatego wielokrotnie osądzamy innych, gdyż jesteśmy pozbawieni
boskiego spojrzenia.

Aby do jakiegoś stopnia się z tej sytuacji wyratować, pozostaje nam
rozwijanie  współczucia  oraz  czegoś  wyjątkowo  istotnego,  a
mianowicie widzenia cudzego wewnętrznego zaprogramowania. Ten
aspekt  umożliwi  nam  tak  szybko  nie  oceniać  innych,  gdyż
zobaczymy,  że  cudze  czyny  są  spowodowane  ich
zaprogramowanym  działaniem.  Ujrzymy,  że  w  życiu  takiego
człowieka  wystąpiły  pewne  wydarzenia,  które  go  takim
uformowały... więc ciężko jest nam (gdy to dostrzegamy) mieć do
takiej osoby pretensje, że postępuje w taki, a nie inny sposób... w
końcu tak została ukształtowana przez swój los / przez spadające
na jej głowę doświadczenia.

Dostrzeganie tego elementu rozwinie w nas niesamowite pokłady
współczucia i  wyrozumiałości  dla innych ludzi...  przestaniemy ich
winić,  potępiać,  osądzać,  wdawać  się  w  nieowocne  spory...  po
prostu  ujrzymy  ich  takimi,  jakimi  faktycznie  są...  czyli
zaprogramowanymi istotami szukającymi szczęścia na tej ziemi...
którymi i my również jesteśmy.
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Traumatyczne doświadczenia a nasza wolna wola
(28.01.2020)

Niekiedy spotykają nas w życiu bardzo traumatyczne doświadczenia
i przez długie lata (a czasami i przez całe życie) nie potrafimy sobie
z nimi wewnętrznie poradzić (nie umiemy ich przetrawić). Całymi
latami  mamy do kogoś żal,  że  nas skrzywdził...  nie  jesteśmy w
stanie  ani  wybaczyć  tej  osobie,  ani  wybaczyć  sobie,  że  daliśmy
sobie to uczynić... że nie mieliśmy wystarczająco dużo siły i odwagi,
aby powiedzieć "nie" naszemu oprawcy i stawić mu skuteczny opór.

Każdego  dnia  zamęczamy się  tą  traumą,  która  wręcz  pulsuje  w
naszej głowie, przypominając nam o naszej bolesnej przeszłości...
doświadczamy  wewnętrznego  piekła  i  to  pomimo  faktu,  że  owo
negatywne doświadczenie wydarzyło się dawno temu i nawet nie
widać na horyzoncie, aby miało ono kiedykolwiek do nas zawitać
ponownie...  ale  nasza  psychika  została  w  związku  z  owym
negatywnym doświadczeniem na tyle uszkodzona, że nie jesteśmy
w stanie powrócić do pełni zdrowia psychicznego (uleczenie wydaje
się wręcz niemożliwe). Co w takim wypadku należałoby zrobić?

Myślę, że warto uświadomić sobie, że trudne wydarzenia, które na
nas spadły nie były w pewnym sensie naszym wyborem... one się
po  prostu  wydarzyły  (wbrew  naszej  woli)...  możemy  nazwać  to
karmą, przypadkiem, przeznaczeniem... nazwa nie ma znaczenia,
one po prostu na nas spadły niczym grom z jasnego nieba... jedyne
co możemy sensownego w tym aspekcie zrobić, to przestać winić
kogokolwiek, a w tym przede wszystkim siebie.  Zaprogramowani
ludzie  wyrządzili  nam  krzywdę...  a  my  jako  osoby  również
zaprogramowane teraz się nad sobą naszymi traumami znęcamy
(oczywiście  robimy  to  wbrew  sobie)...  więc  dostrzeż  swoje
zaprogramowanie i się od niego zdystansuj.
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Nie jesteś żeglarzem, który steruje łodzią (swoim losem), chociaż
tak się tobie wydaje... w rzeczywistości jesteś pasażerem, który się
owej podróży jedynie przygląda (ona się nam po prostu przytrafia /
odsłania  się  przed  nami  wraz  z  upływem czasu)...  więc  nie  wiń
innych,  ani  nie  wiń  siebie...  przyjrzyj  się  swojemu
zaprogramowaniu  (traumom)  i  zdystansuj  się  od  swoich
negatywnych emocji, jakie się w tobie kołaczą... musisz je ususzyć i
pozwolić  Bogu  w  pełni  kierować  twoim  losem,  gdyż  to  On  jest
najlepszym  życiowym sternikiem...  On  wie  lepiej  od  ciebie,  jak
powinien się twój los wypełnić i czego powinieneś doświadczyć, ty
jedynie nie traktuj tego, co się tobie przytrafia personalnie, a twoje
traumy z czasem się rozpuszczą.

28



Ciągłe przejmowanie się
(29.01.2020)

 

Niektórzy z nas nie są w stanie normalnie funkcjonować, bo cały
czas skupiają swój umysł na rzeczach, które im nie wychodzą lub
są  do  jakiegoś  stopnia  dla  nich  nieprzyjemne.  To  normalne,  że
przytrafiają się nam różne doświadczenia, w tym te, które wywołują
w  nas  negatywne  uczucia,  ale  zamiast  siłować  się  z  życiem  i
skupiać się na negatywach warto byłoby się trochę zdystansować
od tego, co się nam na co dzień przydarza. Po pierwsze na wiele z
tych rzeczy, które w nas uderzają nie mamy żadnego wpływu, po
drugie  przejmowanie  się  nimi  nie  wiele  nam daje,  a  po  trzecie
negatywne  uczucia  są  w  nas,  więc  zamiast  usilnie  narzekać  na
świat zewnętrzny zajrzyj do swojego wnętrza, bo to ono potrzebuje
uleczenia  (twojej  uwagi)...  a  światem zewnętrznym zajmiesz  się
później (on ci nigdzie nie ucieknie).
 

To, co faktycznie musisz zmienić jest w tobie (a nie na zewnątrz)...
i  jest  nim twoje  wewnętrzne zaprogramowanie,  które  reaguje  w
odpowiedni  sposób  (indywidualny  dla  twojej  osoby)  na
przychodzące  do  ciebie  sytuacje.  Gdy  zrobisz  z  nim  porządek
(umiejąc osiągać stan bycia ponad nim), w bardzo dużym stopniu
przestaniesz  się  przejmować  tym,  co  ci  się  przytrafia,  gdyż  nie
będzie to już dla ciebie tak bolesne, jak było to wcześniej... chociaż
wciąż  będziesz  odczuwać  pewne  negatywne  odczucia  w  swoim
wnętrzu, ale już nie będziesz brał ich personalnie (co jest skuteczną
drogą do "ususzenia" swoich negatywnych emocji)... będziesz czuł,
że jesteś obserwatorem, który jedynie przygląda się "sobie", który
doświadcza takich, a nie innych odczuć, rozumiejąc, że wynikają
one z twojego zaprogramowania, które je generuje w kontakcie ze
światem zewnętrznym. Życie nagle stanie się dla ciebie znacznie
przyjemniejsze, a troski z twojego lica w dużym stopniu odpłyną w
siną dal.
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Współczucie i zrozumienie
(30.01.2020)

 
Jezus powiadał: "Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe" oraz "Ojcze
wybacz im, bo nie wiedzą co czynią" - są to jedne z Jego najbardziej
znanych słów. Oba powyższe cytaty tyczą się aspektu współczucia i
zrozumienia.

W  momencie,  w  którym  widzimy  cudze  wewnętrzne
zaprogramowanie, jesteśmy w stanie taką osobę lepiej zrozumieć,
ponieważ  dostrzegamy  faktyczną  przyczynę  jej  chaotycznego
postępowania... i ciężko jest nam taką jednostkę winić, nawet jeżeli
zachowuje  się  wobec nas  mocno niewłaściwie,  gdyż  widzimy,  jak
bardzo  jest  zaprogramowana  (zaślepiona).  Jej  negatywne
doświadczenia, które w przeszłości spadły na jej głowę odcisnęły na
jej  psychice  silne  piętno...  taka  jednostka  została  mentalnie  i
emocjonalnie wypaczona / uszkodzona... i gdy to dostrzegamy, nie
jesteśmy  w  stanie  jej  potępić.  Dzięki  zrozumieniu  tego  aspektu
uruchamiamy  dla  niej  ogromne  pokłady  swojego  współczucia...  i
Jezus również miał takowe współczucie dla innych ludzi... rozumiał
stan  mentalny  otaczających  go  osób i  nie  winił  ich  za  ich  czyny
(nawet jeżeli były nieprawe)... chciał, aby doznali oni wewnętrznej
transformacji, dlatego ich nauczał, uzdrawiał, dawał dobre rady... i
robił to wszystko po to, aby otworzyć im oczy... aby zmiękczyć ich
zatwardziałe serca... ale w żadnym wypadku ich nie potępiał... tylko
prosił  swojego  Ojca,  aby  się  nad  nimi  zmiłował,  gdyż  ich  czyny
wynikały z ich silnego zaślepienia, ponieważ zbyt mocno odeszli od
swojej prawdziwej natury i ciemność zakryła ich ducha. Potępianie
takich ludzi nie pomoże w ich transformacji (wręcz zaszkodzi). Oni
potrzebują  światła  zrozumienia,  aby  rozbić  swoje  negatywne
wewnętrzne zaprogramowanie, które zasłania im Prawdę. Gdy się w
nim wykąpią Prawda stanie się ich drugim domem.
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Religie i podziały
(30.01.2020)

Niestety  w  dzisiejszym  świecie  można  ewidentnie  dostrzec,  że
religie  zamiast  łączyć  ludzi  to  ich  dzielą.  Nie  raz  dochodzi  do
potępiania buddystów, którzy rzekomo modlą się do posągów, czy
muzułmanów, którzy rzekomo próbują podporządkować sobie cały
świat... i nie twierdzę, że to całkowicie puste oskarżenia, które są w
pełni bezpodstawne... natomiast to tylko ukazuje, że niby czcimy
tego samego Boga, a jednak występują między nami całkiem spore
różnice i  niekiedy mamy silną tendencję do osądzania innych (w
mocno negatywnym sensie).

Niektórzy dzielą  ludzi  na  tych,  którzy  "wyznają  właściwą religię"
oraz na tych "którzy są dziećmi diabła", których trzeba koniecznie
potępić,  zniszczyć,  wrzucić  w  ogień  piekielny...  ale  czy  my
przypadkiem nie jesteśmy jedną wielką kosmiczną rodziną? Czy nie
pochodzimy  z  tego  samego  źródła?  Czy  nie  jesteśmy  dziećmi
światła skoro posiadamy duszę (cząstkę Boga)? Warto się nad tym
zastanowić...  bo  skoro  w  głębi  siebie  jesteśmy  tym  samym  (a
jesteśmy), to czemu tak mocno się różnimy?

Religie  powinny  nam pomagać  w faktycznym zjednoczeniu  się  z
naszym Stwórcą,  a  nie  doprowadzać  do podziałów i  walk.  Jeżeli
jakaś religia skupia się na potępianiu innych, zamiast na wlewaniu
w  człowieka  głębszego  duchowego  zrozumienia,  warto  byłoby
rozważyć  jej  opuszczenie  na  rzecz  takiej,  która  faktycznie  sieje
miłość i pokój... a jak takowej nie znajdziemy, to najlepiej iść swoją
indywidualną  drogą  kierując  się  swoim  własnym  kompasem
moralnym... w końcu religia nie jest człowiekowi potrzebna do jego
zbawienia.
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Ciężary życiowe
(30.01.2020)

Każdy  z  nas  w  swoim życiu  doświadczył  przeróżnych  życiowych
traum... jest to całkowicie normalne... ale problem rozpoczyna się
wtedy, gdy trzymamy je w swoich głowach przez lata... a nawet
dekady.  One nas  blokują  przed  doświadczaniem życia  w  pełni...
zabarwiają nasze życie ciemnymi kolorami, które niczym filtry na
naszych  oczach  wypaczają  nasze  postrzeganie.  Utrzymywanie
owych  traum  przy  życiu  (poprzez  ciągłe  powracanie  do  nich)
wysysa  z  nas  naszą  radość  życia...  przez  co  nie  przeżywamy
swojego życia tak, jakbyśmy tego faktycznie chcieli... przestajemy
umieć  się  śmiać,  czy  cieszyć  drobiazgami...  te  ciemne  filtry  na
naszych  oczach  wyjątkowo  mocno  nam zawadzają...  ale  są  tak
silnie  tam  umieszczone,  że  stworzyliśmy  z  nimi  jedność...  nie
odróżniamy  owego  filtra  od  naszego  oka,  które  przez  niego
patrzy... myślimy, że rzeczywistość właśnie tak wygląda... że jest
szara i  ponura...  że ludzie  są dla  nas niemili...  że życie  nie  ma
sensu...  koniec końców popadamy w depresję i  zaczynamy mieć
myśli samobójcze.

Wielu  z  nas  coś  takiego  przerabiało  w swoim życiu...  natomiast
mam dobre wieści... ten smutek, które cię wypełnia to tylko filtr,
który został  w tobie zamontowany...  ty najzwyczajniej  nie jesteś
smutkiem,  ty  go  jedynie  doświadczasz...  jeżeli  się  od  niego
zdystansujesz i będziesz postrzegać go niczym chmurę na niebie,
jest szansa, że radość życia ponownie zawita w twoje progi... więc
dystansuj się od swoich negatywnych uczuć, a z czasem twoje życie
nabierze kolorów, którymi faktycznie cały czas emanuje.
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Postawa wątpiąca
(31.01.2020)

 

Myślę, że jedną z najistotniejszych postaw w dochodzeniu do prawdy
(tej  intelektualnej)  jest  postawa  wątpiąca.  Zawsze  powinniśmy
zadawać sobie pytanie, czy to, co przeczytaliśmy w danym artykule
(czy  obejrzeliśmy  w  filmie)  to  informacje  prawdziwe,  czy  może
jednak  są  tam  jakieś  błędy,  których  na  pierwszy  rzut  oka  nie
dostrzegamy (choćby dlatego, że nie znamy się wystarczająco na
danym temacie). Sam w swojej przeszłości wierzyłem w rzeczy, do
których byłem w pełni  przekonany...  a  po latach dochodziłem do
momentu, w którym sam przed sobą musiałem przyznać, że dałem
się zmanipulować... i muszę szczerze powiedzieć, że było mi z tego
powodu trochę wstyd...  i  przed samym sobą i  przed światem, że
jakimś tam swoim niewielkim autorytetem promowałem informacje
nieprawdziwe...  ale  zupełnie  nie  byłem tego świadomy...  intencje
miałem dobre, ale informacje w mojej głowie już takie nie były... i
dlatego po czasie zdałem sobie sprawę, że aby być w pełni uczciwy
wobec  siebie  i  wobec  innych  należy  dokładniej  sprawdzać
informacje, a w szczególności te, które mamy zamiar puścić dalej w
świat. Dlatego nigdy nie napełniaj się informacjami, tylko i wyłącznie
potwierdzającymi stanowisko, w które aktualnie wierzysz... zawsze
również  sprawdzaj  głosy  z  przeciwnego  bieguna,  te  wątpiące  i
sceptyczne - to oczywiście nie oznacza, że te sceptyczne są lepsze,
ale  jeżeli  tego  nie  zrobimy,  nie  będziemy  mieli  pełnego  oglądu
sytuacji...  będziemy  do  pewnego  stopnia  ignorować  część
zagadnienia  i  z  tego  powodu coś  istotnego może  nam umknąć...
może  to  być  nawet  informacja  kluczowa,  która  jest  wręcz
wymagana, aby właściwie zrozumieć dany temat... dlatego nigdy nie
warto ignorować jednego z biegunów, bo możemy nigdy nie dojść do
tego,  jak  się  sprawy  faktycznie  mają  i  ostatecznie  będziemy
fanatycznie wierzyć w nieprawdziwe informacje, zupełnie nie zdając
sobie z tego sprawy... tak jak było to przez lata w moim przypadku.
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Obwinianie innych
(02.02.2020)

Wielu  ludzi,  zamiast  przyjrzeć  się  mocniej  sobie,  usilnie  próbuje
zmieniać innych... robią to po to, aby inni nie powodowali w nich
negatywnych  odczuć  (na  ogół  tak  właśnie  ten  aspekt  jest
postrzegany  przez  większość  osób,  czyli  błędnie).  Nigdy  nie
przychodzi im do głowy, że problem jest w nich, w końcu to oni
doświadczają w swoim wnętrzu takich odczuć jak: złość, nienawiść,
poddenerwowanie... więc czy na pewno słusznie winimy inne osoby
za nasz wewnętrzny chaotyczny stan?

Z jednej strony najłatwiej jest nam po prostu zrzucić winę na kogoś
innego (niektórzy uwielbiają tak postępować), ale z drugiej strony
naprawdę nie dostrzegamy tego, że faktyczną przyczyną naszego
problemu  jest  nasze  wewnętrzne  zaprogramowanie,  które  się
mocniej aktywuje w określonych sytuacjach (pamiętajmy, aby nie
potępiać siebie z tego faktu!)... i z powodu, że tego aspektu nie
rozumiemy ani nawet go nie dostrzegamy, błędnie uważamy, że to
inni są winni (są przyczyną) naszych negatywnych emocji, jakie się
w nas pojawiają.

Aby doznać realnego przemienienia, musimy to wyraźnie dostrzec...
wtedy automatycznie przestaniemy winić inne osoby za nasz silnie
emocjonalny stan, który się w nas pojawia, bo zrozumiemy, że ktoś
o  innym  wewnętrznym  zaprogramowaniu  wcale  by  tak
emocjonalnie jak my (w dokładnie takiej samej sytuacji, w jakiej
się znaleźliśmy!) by nie reagował, mógłby być całkowicie spokojny,
niczym  Budda...  i  nie  miałoby  to  jako  takiego  związku  z  jego
charakterem, gdyż wszyscy początkowo rodzimy się jako "czysta
kartka",  która  następnie  jest  zapisywana  różnego  rodzaju
doświadczeniami,  co sprawia, że z czasem nasze programowanie
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zaczyna nabierać kształtu i wyrabiają się nam określone reakcje na
dane sytuacje  w zależności  od  naszych  przeżytych  doświadczeń.
Warto  jeszcze  dodać,  że  każdy  z  nas  jest  inaczej
zaprogramowany...  wręcz  unikalnie,  niczym  odcisk  palca...  co
więcej  owo  zaprogramowanie  każdego  dnia  ulega  dalszym
modyfikacjom (niekoniecznie korzystnym dla nas). Aby powrócić do
swojej  harmonijnej  formy,  musimy  zmienić  to,  w  jaki  sposób
podchodzimy do tego, co dzieje się w naszym wnętrzu.

Zmiana  naszej  perspektywy  (czyli  dostrzeganie  faktycznej
przyczyny stojącej za powstawaniem w nas negatywnych emocji) w
pierwszej kolejności sprawi, że nie będziemy już tracić energii na
walkę z  innymi  ludźmi,  których bez  przerwy winiliśmy za to,  co
pojawiało  się  w  naszym  wnętrzu...  po  drugie  zdecydowanie  się
wyciszymy,  umiejąc  zachować  spokój  w  sytuacjach,  w  których
wcześniej  bylibyśmy  bardzo  chaotyczni  i  zdenerwowani...  i  po
trzecie  nasze  życie  stanie  się  o  wiele  przyjemniejsze  w
doświadczaniu,  ponieważ  nie  będziemy  patrzeć  na  świat  i  ludzi
poprzez pryzmat naszych negatywnych emocji, co przyczyni się do
widzenia świata i ludzi w ich prawdziwych barwach, czyli w znacznie
jaśniejszych... i z tego powodu wreszcie zawita uśmiech na naszej
twarzy.
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Czy życie ma sens?
(02.02.2020)

Według  mnie  zdecydowanie  tak,  ale  niektóre  osoby,  które  są
pogrążone w silnej depresji, mają często odmienne zdanie na ten
temat...  natomiast  wynika  to  z  ich  mocno  zachwianego  stanu
wewnętrznego... więc zanim wypowiemy się w kwestii czy życie ma
sens,  czy  też  nie,  w  pierwszej  kolejności  powinniśmy  zrobić
porządek z naszymi negatywnymi emocjami, które znajdują się w
naszym wnętrzu  i  które  zaciemniają  nam nasz  obiektywny osąd
sytuacji. 

Najpierw wysprzątaj swoje wnętrze na tyle na ile jest to możliwe i
dopiero gdy to zrobisz, zabierz w tej kwestii  swój głos...  bo gdy
nasze życie z pogrążonego w depresji  przemieni  się na takie,  w
którym na co dzień będziemy doświadczać dużej ilości szczęścia,
nasze  zdanie  na  powyższe  pytanie  może  diametralnie  ulec
zmianie... a nawet jeżeli tak się nie stanie, to jakie to będzie miało
wtedy znaczenie, skoro będziemy faktycznie szczęśliwi?

PS. Każdy z nas jest tutaj powołany z pewną misją... tylko od nas
zależy  czy  ją  odkryjemy,  czy  też  nie...  natomiast  jedną  z
podstawowych misji wszystkich ludzi jest odkrycie rzeczywistości,
która daje szczęście, a nie smutek.
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Poczucie winy
(03.02.2020)

Wielu  z  nas  całymi  latami  trzyma w sobie  poczucie  winy,  które
powoli, lecz systematycznie wyniszcza nas od środka. Dawno temu
komuś coś negatywnego uczyniliśmy i nie jesteśmy w stanie sobie
tego  do  dnia  dzisiejszego  wybaczyć.  Skuteczną  metodą  jest
oczywiście przeproszenie owej osoby... natomiast jeżeli nie mamy
takiej możliwości (bo całkowicie zniknęła z naszego radaru) lub po
prostu brak nam odwagi, aby to uczynić, to pozostaje nam jedynie
zdanie  sobie  sprawy,  że  gdy  czyniliśmy  komuś  nieprawość,  nie
byliśmy do końca świadomi tego, co faktycznie robimy... byliśmy
niczym w hipnozie / niczym w głębokim śnie.

Obecnie  nasze  oczy  są  szeroko  otwarte  i  dostrzegamy  w  tym
ewidentnie zły czyn, ale kiedyś tego tak nie widzieliśmy i dlatego
zrobiliśmy to, co zrobiliśmy... i nawet jakbyśmy cofnęli się w czasie,
to  prawdopodobnie  uczynilibyśmy tej  osobie  dokładnie  to  samo,
ponieważ  zarówno  nasze  zaprogramowanie,  jak  i  nasz  poziom
świadomości byłby identyczny... więc obserwuj swoje poczucie winy
(dystansując się od niego), zdaj sobie sprawę, że nie byłeś w pełni
świadomy tego, co czyniłeś, a z czasem poczujesz się lepiej... i tak
jesteś już wygrany, bo twoja wrażliwość mocno przesunęła swoją
wartość.
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Dawanie dobrych rad
(03.02.2020)

Nie raz komuś poświęcimy sporo naszego czasu, aby dać mu nasze
dobre  rady...  niestety  wielokrotnie  się  zdarza,  że  ktoś  jedynie
słucha,  ale  tak  naprawdę  (często  już  od  samego  początku
rozmowy) nie ma zamiaru ich wykorzystać w prawdziwym życiu.
Chce jedynie pewnego rodzaju emocjonalnego wsparcia (co samo w
sobie jest w porządku), ale ostatnią rzeczą, o jakiej myśli to zmiana
siebie... chociaż zmianą innych (w zdecydowanej większości) taka
osoba jest wyjątkowo mocno zainteresowana...  więc powiedz, co
masz do powiedzenia i pozwól tej osobie zrobić z twoimi słowami,
co tylko sobie zechce... w końcu to jej życie, a ty przekazałeś jej
swoje najlepsze rady, więc nie możesz siebie winić, jak jej życie
dalej  będzie się  toczyć  starymi  torami  dostarczającymi  jej  sporo
bólu  i  utrapienia.  Również  nie  marnuj  swojego  czasu  na  osoby,
które  nagminnie  nie  wcielają  twoich  dobrych  rad  w  życie,  bo
mówisz  na  marne,  jedynie  tracąc  swoją  cenną  energię,  którą
mógłbyś przeznaczyć na jakieś bardziej owocne cele.
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Nie bądź zbyt nachalny
(04.02.2020)

 
Nie  zmieniaj  innych  siłowo,  nawet  jeżeli  uważasz,  że  ktoś
nagminnie błądzi... - na ogół taka osoba dobrze wie, co robi i wcale
nie chce zmienić swojego postępowania, gdyż albo jest to dla niej
zbyt trudne, albo po prostu chce dalej taplać się w swoim błotku,
bo  z  jakichś  bliżej  nieokreślonych  powodów  jej  to  odpowiada
(prawdopodobnie  jej  zachowanie  dostarcza  jej  pewnego  rodzaju
emocji,  którymi  się  wręcz  żywi).  Takiej  osobie  na  ogół  jest
potrzebny  czas,  aby  sama  doświadczyła  konsekwencji  swojego
postępowania  (aby  dojrzała  do  zmiany)...  wtedy  po  jakimś
dłuższym okresie  może przyznać nam rację,  że  nasze rady były
dobre, ale jej poziom świadomości nie pozwalał jej na tamten czas
wcielić ich w życie. Dawanie rad jest prawym postępowaniem, ale
nie bądźmy w tym aspekcie nachalni...  ponieważ nie wszyscy są
gotowi,  aby wcielić  pewne rady w życie...  już pomijając fakt,  że
może czasem nie  są  one na tyle  dobre,  jak  nam się  to  wydaje
(trzeba to wziąć pod uwagę). Niektórzy są świetni w dawaniu rad
innym, ale sami swojego życia posprzątać nie potrafią... więc zanim
zaczniesz je komuś dawać (w ilości większej niż potrzeba), upewnij
się, że twoje życie jest harmonijne, aby nie doszło do sytuacji, w
której starasz się wyjąć drzazgę z oka bliźniego, ale belki w swoim
oku nie dostrzegasz.

PS. Biorę pod uwagę siłową interwencję u osób, które totalnie się
zagubiły  i  potrzebują  nagłej  pomocy,  ale  na  ogół  (w  naszym
codziennym  życiu)  taka  sytuacja  zbyt  często  nie  występuje...
pomijając  fakt,  że  jak  ktoś  się  uprze  w  swoim  destrukcyjnym
postępowaniu, to nie ma siły, która by go od tego odwiodła... no,
chyba że sam Bóg taką osobą potrząśnie.
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Wywyższanie się i nasze zdeterminowane "parametry"
(04.02.2020)

 
Jeżeli  ktoś  w  swoim życiu  nie  dorobił  się  majątku  czy  wysokiej
pozycji społecznej (zakładając, że ma to w ogóle jakąś wartość -
według mnie niespecjalnie) to nie ma żadnego powodu, aby patrzeć
na taką osobę z góry (przyjmując założenie, że my takowy majątek
zgromadziliśmy). W wielu przypadkach te osoby były wręcz skazane
na porażkę i to niezależnie od tego, ile trudu w osiągnięcie owych
celów by włożyły.

Jest  bardzo  dużo  czynników,  które  decydują  o  tym,  czy  coś  w
swoim życiu osiągniemy (przede wszystkim w sferze materialnej),
czy też nie np.: wygląd fizyczny (na który nie mieliśmy żadnego
wpływu,  a  jednak  ma  ogromne  znaczenie,  jak  jesteśmy  przez
innych odbierani); sprawność fizyczna (mamy większe szanse na
zostanie sportowcem oraz mniejsze szanse na bycie gnębionym w
szkole); inteligencja / łatwość uczenia się (mamy większe szanse
na  ukończenie  studiów  oraz  na  ogół  posiadamy  silniejszą  chęć
dokształcania  się,  co  skutkuje  dalszym  zdobywaniem  przez  nas
wiedzy  i  poszerzaniem  swoich  horyzontów);  inteligencja
emocjonalna  (może  nas  uchronić  przed  więzieniem,  gdyż  mamy
odpowiedni poziom empatii  wobec ludzi,  aby ich nie bić,  ani  nie
okradać, co ostatecznie mogłoby zakończyć się dla nas wieloletnią
odsiadką);  kochający  i  wspierający  nas  rodzice  (ten  aspekt
wzmacnia naszą psychikę i pewność siebie - ważny fundament w
okresie dojrzewania, który niestety nie każdemu jest dany); fajni
znajomi (którzy nas wspierają,  zamiast nam dokuczać); odkrycie
swojej  pasji  w  dzieciństwie  (bardzo  ułatwia  szlifowanie  swojego
talentu  od  maleńkości,  co  przełoży  się  na  łatwiejszy  start  w
dorosłym  życiu);  dobrzy  nauczyciele  w  szkole  (mamy  większą
szansę na przyswojenie większej ilości wiedzy oraz na to, że nie
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zniechęcimy  się  do  nauki);  dar  komunikowania  się  z  innymi
(wpływa na większość  aspektów w naszym życiu,  od  możliwości
znalezienia lepiej płatnej pracy po to, jak układają się nasze relacje
z  innymi  ludźmi);  poziom  negatywnego  wewnętrznego
zaprogramowania  (ciężkie  dzieciństwo  zwiększa  ową  wartość  i
oddziałuje negatywnie na wszelkie aspekty naszego życia) itd.

Nasze życie obfituje w różne koleje losu (indywidualne dla każdego
człowieka), przez które zostaniemy przeciągnięci (czy nam się to
podoba,  czy  też  nie)  będąc  wyposażonymi  w  różnego  rodzaju
"dary" (parametry), które albo rozwiniemy, albo ususzymy. Wiele
czynników  (które  zostały  wymienione  powyżej)  zostały  nam
narzucone niezależnie od naszej woli, a mają ogromne znaczenie,
jak  się  nasze  życie  dalej  potoczy...  więc  nie  ma  sensu  się
wywyższać,  gdyż  nam  mogą  wszystkie  gwiazdy  na  niebie
błogosławić  w dorobieniu się ogromnej  ilości  pieniędzy,  a komuś
innemu  będą  one  świecić  po  oczach,  utrudniając  mu  życie  na
wszystkich możliwych poziomach.

Oczywiście  istnieją  osoby,  które  przezwyciężają  wszelkie  swoje
niedogodności i osiągają materialne bogactwo, ale nie raz los takiej
osobie  w  tym  mocno  pomaga  lub  jakaś  jedna  konkretna  cecha
charakteru, która się w nich z czasem wykształca (wytworzenie się
w  nich  tej  cechy  jest  wręcz  zdeterminowane  przez  ich
przeznaczenie).

Jest zbyt dużo zmiennych, które wpływają na to, czy coś osiągamy
w  świecie  materialnym,  czy  też  nie...  już  pomijając  fakt,  że
niektórzy rodzą się milionerami,  natomiast inni  całe życie muszą
harować  w pocie  czoła  (urodzenie  się  milionerem jest  czymś na
zasadzie  wygranej  na  loterii,  po  prostu  szczęśliwy  traf,  nie  ma
sensu się tym napawać i puszyć).
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Na szczęście niezależnie od tego, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy
ładny,  czy  brzydki,  czy  inteligentny,  czy  jednak  masz  spore
trudności  w  przyswajaniu  wiedzy,  masz  możliwość  wejścia  na
ścieżkę  rozwoju  duchowego,  gdzie  przy  osiągnięciu  wyższego
poziomu  zrozumienia  nie  ma  już  osądów,  potępiania,  wytykania
palcami...  nagle  akceptujemy  ludzi  takimi,  jakimi  są...  i  silnie
kierujemy  się  w  kierunku  Źródła,  z  którego  płynie  w  naszym
kierunku  czysta  bezwarunkowa  miłość,  która  jeszcze  mocniej
otwiera  nasze  serce  i  pobudza  nasz  rozum  do  patrzenia  na
wszystko z szerszej perspektywy.

Nie myśl sobie, że pieniędzmi czy tym, że piszą o tobie w gazetach,
zapchasz pustkę, która w tobie od czasu do czasu się pojawia - ta
pustka to tęsknota za czymś głębszym... za czymś, co nas woła do
powrotu do naszej prawdziwej duchowej natury... i  gdy tą drogą
pójdziemy,  w  dużej  mierze  stracimy  chęć  do  gromadzenia
materialnych dóbr dla własnej  uciechy i  skupimy się bardziej  na
tym, aby być lepszym człowiekiem i aby pozostawić po sobie trochę
faktycznego dobra, które przysłuży się innym ludziom.
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Bóg cię kocha
(04.02.2020)

Możesz  sobie  pomyśleć  jakim  cudem  Bóg  mnie  kocha,  skoro
obecnie doświadczam tak wielu negatywnych doświadczeń w swoim
życiu. W pierwszej kolejności zastanów się, czy odczuwasz w swoim
wnętrzu  jakieś  negatywne  reakcje  /  odczucia  /  emocje...  czy
wpatruje się od czasu do czasu w ciebie pustka... a może czujesz
się  osamotniony?  Te  wszystkie  odczucia  blokują  cię  przed
faktycznym doświadczaniem Boskiej Miłości.

Musisz  wysprzątać  swoje  wnętrze,  jeżeli  chcesz  zobaczyć  świat
pełen  barw  i  kolorów,  który  obecnie  jest  ukryty  przed  twoim
wzrokiem...  mieni  ci  się  on  jedynie  w  odcieniach  szarości,  gdyż
smutek wypełnia  twoje wnętrze...  pozwól  mu odejść...  niech już
więcej nie zabarwia ci twojego postrzegania... po prostu podziękuj
mu za lekcje,  jaką cię obdarzył i  niech sobie już pójdzie w siną
dal... a wtedy wyłoni się przed tobą rzeczywistość, w której ujrzysz
to, o czym pisali w swoich mistycznych pismach pradawni mędrcy...
i wypełni cię Boska Miłość... będzie się w ciebie wlewać po same
brzegi... rozkoszuj się nią... i niech z tobą już pozostanie po kres
twoich ziemskich dni... a nawet i dłużej.
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Mów prawdę i bądź wzorem do naśladowania
(06.02.2020)

 

Jeżeli  chcesz lepszego świata, musisz postępować tak, abyś mógł
uchodzić  za  wzór  do  naśladowania...  więc  mów  zawsze  prawdę,
postępuj moralnie (właściwie / odpowiednio do sytuacji) i zabieraj
głos w chwilach, w których ktoś ewidentnie kłamie lub nieświadomie
mija  się  z  prawdą.  Po  prostu  bądź  światłem,  które  rozświetla
ciemność w ludzkich umysłach i sercach... lecz zanim przejdziesz do
właściwego  działania,  wpierw  upewnij  się,  że  stoisz  po  właściwej
stronie  barykady,  że  wystarczająco  skrupulatnie  odrobiłeś  swoje
lekcje  i  że  przestudiowałeś  wystarczająco  dużo  materiału,  który
pozwala ci  rozpoznać, co jest prawdą a co nie...  i  dopiero wtedy
wygłoś swoją mowę, która opiera się na solidnym, merytorycznym i
sprawdzonym  materiale...  a  jeżeli  nie  jesteś  czegoś  pewien,  a
koniecznie chcesz wziąć udział w dyskusji, to możesz ewentualnie
powiedzieć,  że wydaje ci  się,  że jest  tak i  tak,  ale  mogą być to
informacje nie do końca wiarygodne,  bo dopiero co zacząłeś owy
temat zgłębiać... i może któraś z osób, z tych które ciebie słuchają,
doda  coś  od  siebie,  co  poszerzy  twoje  postrzeganie  owego
zagadnienia... dlatego uważnie słuchaj, kto co do ciebie mówi, bo
nigdy nie wiesz, czy przypadkiem za chwilę nie usłyszysz informacji,
które okażą się dla ciebie wyjątkowo cenne / pomocne... i nie bój się
przyznać  do  swojej  niewiedzy  czy  do  błędnego  myślenia...  gdyż
praktycznie  nikt  nie  jest  w  stanie  przeczytać  i  właściwie
przeanalizować wszystkiego na dany temat (no, chyba że nie jest on
zbyt  obszerny),  a  jak  wiemy  nawet  w  książkach  (oraz  przede
wszystkim w artykułach) zdarzają się informacje nieprawdziwe (co
czasem ciężko na pierwszy rzut oka wyłapać) i nieopatrznie możemy
je  przyswoić  jako  fakty  -  po  prostu  dbaj  o  merytoryczny  aspekt
swoich wypowiedzi, aby nie opierały się one na twoim widzimisię,
tylko na  solidnym podłożu,  które  będzie  zbudowane z  informacji,
które sprawdziłeś na tyle dokładnie na ile byłeś w stanie to uczynić.
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Wiedza podstawowa i ta zaawansowana
(07.02.2020)

Zajmowanie  się  zaawansowaną duchową wiedzą  (wyższe czakry,
Energia Kundalini, zmiany w DNA), gdy się do niej nie dorosło, nie
jest dobrym pomysłem. Możemy z tego faktu narobić sobie niezłego
bałaganu w głowie, niż odnieść z tego jakąś faktyczną korzyść. Z
jednej strony warto te informacje znać (przynajmniej na poziomie
podstawowym), ale nie napalaj się tak mocno na ową wiedzę, jeżeli
masz problem, aby w medytacji utrzymać czystość swojego umysłu
przez co najmniej 5 minut.  Najpierw popracuj nad podstawami i
skup  się  na  zbudowaniu  solidnego  fundamentu,  aby  byle  wiatr
codziennych życiowych problemów nie był w stanie cię przewrócić.
Ci,  którzy  poświęcają  sporo  swojego  czasu  na  zgłębianie
zaawansowanych duchowych nauk albo do nich dorośli, albo usilnie
starają  się  wskoczyć  na  ten  poziom,  pomijając  wiele  swoich
niedokończonych duchowych etapów, co nigdy się dla takiej osoby
dobrze  nie  kończy...  ostatecznie,  albo  jej  duchowość  będzie
praktycznie stała w miejscu, albo rozwinie w sobie potężne ego -
obie opcje nie są dla niej  korzystne...  więc skup się na tym, co
faktycznie cię rozwinie, zamiast pędzić do przodu niczym w dzikim
szale. Wiedz, że na samej wiedzy podstawowej można zajść bardzo
daleko, rzekłbym, że aż do samego oświecenia (typu zen)... a jeżeli
będziesz  gotowy  do  jeszcze  wyższych  (mistycznych)  lotów,  to
sięgnij wtedy po bardziej zaawansowane nauki (te już z wyższej
półki) i postaraj się je głębiej zrozumieć, ale jeżeli twój poziom jest
znacznie niższy to skup się jedynie na wiedzy potrzebnej ci do tego,
aby  wejść  po  prostu  troszkę  wyżej,  to  najszybsza  metoda
prowadząca  do  faktycznego  duchowego  wzrostu,  bo  niczego  nie
przeskakujesz  i  nie  tracisz  czasu  na  zbędne  fantazjowanie  o
poziomach obecnie dla ciebie całkowicie niedostępnych.
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Ludzkie osądy
(08.02.2020)

 
WYOBRAŻENIE:  Musisz  zrozumieć,  że  inni  tak  naprawdę  nie
oceniają ciebie, czyli tego, czym faktycznie jesteś, gdyż mało kto
postrzega  drugą  osobę  jako  duszę  zamieszkującą  ciało  fizyczne,
lecz tworzą sobie pewne powierzchowne wyobrażenie twojej osoby
w  swojej  głowie,  które  następnie  podlega  ich  ocenie.  Niekiedy
możesz zostać niesprawiedliwie osądzony, jeżeli wyobrażenie takiej
osoby  nie  zawiera  prawidłowych  (najaktualniejszych)  danych  na
twój temat (taka osoba nie ma wtedy pełnego oglądu sytuacji / nie
widzi pewnych spraw dostatecznie wyraźnie / brakuje jej wiedzy w
pewnych  kwestiach,  aby  dokonać  właściwego  i  sprawiedliwego
osądu twojej osoby).

To samo tyczy się osób, które są zakochane... początkowo tworzą
w  swojej  głowie  wizerunek  drugiej  osoby  (który  jest  mocno
przekoloryzowany),  a  później  w  zderzeniu  z  rzeczywistością
zaczyna się on kruszyć. Czasami nawet niektórzy mają pretensje do
swojej "drugiej połówki", że jest inna, niż początkowo myśleli, ale
tak to się dzieje, gdy ktoś zbyt mocno odpływa w krainę fantazji i
własnych wyobrażeń.

Aby jeszcze łatwiej było ten aspekt zrozumieć, przytoczę pewien
przykład: gdy kogoś nie widzimy przez dłuższy czas (np. kilka lat) i
nagle się z ową osobą spotykamy, możemy odnieść wrażenie, że
nie  jest  ona  taka  jak  ją  zapamiętaliśmy  -  między  naszym
wyobrażeniem w głowie a stanem faktycznym (obecnym) powstała
pewna  rozbieżność  -  niekiedy  z  tego  faktu  możemy  czuć  się
zaskoczeni lub zdezorientowani.
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Ten przykład idealnie pokazuje, że tworzymy sobie w naszej głowie
pewne wyobrażenia ludzi, z którymi mamy kontakt i później na tej
podstawie  ich  oceniamy.  Owe  wyobrażenia  mogą  nie  być  zbyt
często  aktualizowane,  co  utrudnia  nam  widzenie  innych  osób
poprawnie,  gdyż  mogą  one  się  nagle  wewnętrznie  zmienić,
natomiast my dalej będziemy je postrzegać poprzez pryzmat tego,
co zgromadziliśmy na ich temat w swojej głowie w przeszłości, więc
nasza  ocena  ich  będzie  nieadekwatna  do  stanu  faktycznego,  z
czego  możemy  nawet  nie  zdawać  sobie  sprawy...  natomiast  to
wciąż  nie  jest  patrzenie  na  innych  w  poprawny  sposób,  bo  nie
widzimy  ich  esencji,  a  jedynie  ich  powierzchowność  fizyczną  i
odrobinę ich zaprogramowania, którego i tak najprawdopodobniej
nie postrzegamy we właściwy sposób.

ZACHOWANIE:  Ocenie podlega również twoje zachowanie, które
wynika  z  twojego  zaprogramowania,  a  przecież  ono  zostało  ci
narzucone  przez  doświadczenia,  jakie  w  twoim  życiu  na  ciebie
spadły, na które w wielu przypadkach nie miałeś żadnego wpływu,
one się po prostu wydarzyły... i w konsekwencji odcisnęły na tobie
takie  stany  jak:  nerwica,  depresja,  wybuchowość,  płaczliwość,
krzykliwość itd. 

Jakbyś miał  pełną  kontrolę  nad swoim życiem, to  nie  wybrałbyś
sobie sam z siebie doświadczeń, które miałyby sprawić, abyś doznał
tych  negatywnych  stanów,  gdyż  wszyscy  z  nas  koniec  końców
pragniemy doświadczać szczęścia... więc tak naprawdę ciężko jest
winić kogokolwiek za to, co czyni, gdy dostrzegamy, czego dana
jednostka w swoim życiu doświadczała i jakimi kolejami losu była
prowadzana.  Już  sam  fakt,  że  np.  rodzimy  się  w  konkretnej
kulturze,  sprawia,  że  nią  do  jakiegoś  stopnia  przesiąkamy  i
zachowujemy się wedle pewnych norm, które dla innych mogą być
zupełnie obce i nie do przyjęcia, a przecież nie mieliśmy żadnego
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wpływu na  to,  gdzie  się  urodzimy,  więc  czy  jesteśmy winni,  że
postępujemy tak, jak kultura nam to od dziecka narzuciła?

PORÓWNYWANIE  SIĘ:  Może  się  zdarzyć,  że  ktoś  nam  powie
(potępiając  naszą  słabość),  że  jakby  on  miał  przeżyć  jakąś
konkretną sytuację z naszej trudnej przeszłości, to mimo wszystko
wyszedłby z niej zwycięsko... natomiast on nie jest nami, więc jego
zaprogramowanie w tamtym konkretnym momencie byłoby inne od
naszego,  to  samo  tyczy  się  wyglądu  oraz  prawdopodobnie  siły
fizycznej... więc możliwe, że faktycznie przeszedłby doświadczenie,
które nas bardzo skrzywdziło z podniesioną głową... ale jak można
w  ogóle  to  porównywać  skoro  wrzucamy  w  tą  samą  sytuację
zupełnie dwie różne osoby? Z góry wiadomo, że wynik będzie inny,
na korzyść osoby mniej negatywnie zaprogramowanej i silniejszej
fizycznie.

PODSUMOWANIE:  Aby przestać innych osądzać trzeba dostrzec,
że  każdy  z  nas  jest  indywidualnie  zaprogramowany  przez
doświadczenia,  które nas w życiu spotkały  (i  na które w bardzo
wielu  przypadkach  nie  mieliśmy  żadnego  wpływu)...  wtedy
będziemy rozumieć, czemu inni zachowują się tak, a nie inaczej... i
wreszcie będziemy mogli innych objąć swoim współczuciem, a nie
surowym  osądem,  który  wynika  z  braku  zrozumienia  aspektu
ludzkiego  zaprogramowania  oraz  tego,  czym  dana  jednostka
faktycznie jest.
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Niechęć do zmiany
(09.02.2020)

Niektórzy  ludzie  mają  ogromną  niechęć,  aby  dokonać  przeglądu
swoich  wierzeń.  Jedyne  co  faktycznie  chcą,  to  utrzymać  swoją
świadomość na mniej więcej niezmienionym poziomie (akceptując
jedynie  pomniejsze  poprawki),  gdyż  daje  im  ona  poczucie
bezpieczeństwa.

Nie mają zamiaru głębiej dociekać czy to w co wierzą jest prawdą,
a nawet jeżeli ktoś zacząłby ich informować, że jednak się mylą w
niektórych  kwestiach  to  szybko  podziękowaliby  owej  osobie  za
"pomoc"  oddalając  ją  od  siebie,  byleby  tylko  nie  zagłębiać  się
mocniej  w  kwestie  potencjalnie  sporne.  Wszystko,  co  może
przyczynić się do mocniejszej zmiany ich świadomości, uznawane
jest przez nie za wrogie. Taka osoba jest pogrążona w głębokim
matrixie,  gdyż  nie  interesuje  ją  prawda  (chociaż  ona  twierdzi
inaczej), a jedynie utrzymanie swojej świadomości w mniej więcej
nienaruszonym  stanie.  Ta  osoba  w  żadnym  wypadku  nie  chce
dopuścić  do  tego,  aby  jej  główne  wierzenia  uległy  zmianie,
natomiast  pomniejsze  poglądy  nie  mają  dla  niej  aż  tak  silnego
znaczenia,  szczególnie  jeżeli  poszerzają  (nadbudowują)  jej
świadomość w kierunku, który jej się podoba, chociaż niekoniecznie
owy kierunek musi być związany z prawdą (i w tym właśnie jest
problem!).

Niektóre  osoby  od  dekad  wierzą  w  nieprawdziwe  informacje,
natomiast w ogóle im to nie przeszkadza, gdyż jest im po prostu
tak  wygodnie...  nie  mają  ochoty  podejmować  jakiegokolwiek
wysiłku, aby się zmienić... co więcej zawsze znajdą się osoby, które
również  będą  myśleć  tak  samo,  jak  one  i  jeszcze  będą  biły  im
brawo i chwaliły ich wysoką świadomość.
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Do takich osób można dotrzeć jedynie poprzez fakty, ale i te mogą
zostać  szybko  przez  nie  odrzucone,  gdyż  zagrażają  ich
świadomości, która mogłaby ulec niekiedy drastycznej zmianie (a ta
osoba nie chce do tego dopuścić).

Niestety nie wszystkim da się pomóc, ale nawet jeżeli ta konkretna
osoba się nie zmieni, to poprzez publiczną merytoryczną dyskusję
możemy  przekonać  inne  osoby  do  tego,  że  żyły  w  błędzie,  co
przyczyni się do zmiany ich świadomości, a z czasem może nawet i
te najbardziej zatwardziałe osoby przejrzą na oczy.
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Bycie ponad
(10.02.2020)

Jeżeli  faktycznie  chcesz  być  szczęśliwy,  musisz  nauczyć  się  być
ponad  swoimi  negatywnymi  emocjami  -  dokonasz  tego  dzięki
samoobserwacji  oraz zrozumieniu, skąd one się w ogóle w tobie
biorą  -  jak  już  wiemy,  wynikają  one  z  twojego  wewnętrznego
zaprogramowania,  które  natomiast  wzięło  się  z  różnych
negatywnych doświadczeń, które spadły na twoją głowę w obecnym
życiu  -  gdy się  odprogramujesz poprzez ową praktykę zaczniesz
doświadczać dużych dawek wewnętrznego szczęścia, gdyż jest ono
twoim naturalnym (pierwotnym) stanem istnienia, które przez owo
zaprogramowanie zostało w tobie do pewnego stopnia zablokowane
(siła  owego  zablokowania  u  poszczególnych  osób  jest  kwestią
mocno indywidualną).  Kolejną rzeczą, jaką powinieneś zrozumieć
jest to, że ludzkie osądy nie tyczą się faktycznie tego, czym jesteś,
lecz odnoszą się do ich wyobrażenia, jakie stworzyli sobie w swoich
głowach  na  nasz  temat,  a  to  ogromna  różnica,  ponieważ  ty
najzwyczajniej  tym  wyobrażeniem  nie  jesteś,  gdyż  jesteś  duszą
(której nie widać) zamieszkującą twoje ciało fizyczne... więc nie ma
sensu  przejmować  się  jakimkolwiek  nawet  tym  najbardziej
"krzywdzącym"  osądem,  gdyż  nie  tyczy  się  on  faktycznie  tego,
czym jesteśmy, a jedynie odnosi się do czyjejś fantazji / urojenia
na  nasz  temat.  W momencie,  w  którym przestaniesz  się  bronić
przed różnego typu osądami kierowanymi w twoją stronę doznasz
niesamowitej ulgi - ludzie będą mówić o "tobie", co tylko chcą, a ty
będziesz niewzruszony,  gdyż  będziesz rozumiał,  że potępiają  oni
jedynie swoje wyobrażenie twojej osoby, ale nie to, czym faktycznie
jesteś.  Po kilku latach praktyki  powinieneś doświadczyć ogromnej
zmiany  -  od  osoby  cichej  i  zahukanej  staniesz  się  pewny siebie,
gdzie żadne wyzwanie, które wcześniej na samą myśl wywoływało w
tobie drgawki nie będzie stanowić dla ciebie problemu.
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Wpierw przyjrzyj się sobie
(11.02.2020)

Czasami mocno czepiamy się innych, aby się zmienili, ale jak często
w takiej chwili patrzymy na siebie zastanawiając się, czy aby z nami
jest wszystko w porządku? Sto razy bardziej powinno nam zależeć
na tym, abyśmy my byli zrównoważeni, zamiast dbać o to, aby inni
tacy byli.

Najpierw musimy wyjąć belkę ze swojego oka,  zanim wyjmiemy
drzazgę z cudzego - te słowa Jezusa powinny nam przyświecać w
każdym momencie naszego życia, w którym będziemy brali się za
zmianę innych osób - zadajmy sobie wtedy również pytanie, czy
zmieniam  drugą  osobę,  ponieważ  doświadczam  z  jej  powodu
negatywnych odczuć, czy może robię to po to, aby coś jej ukazać,
co pomoże jej rozkwitnąć duchowo?

Odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowo istotna, bo jeżeli zmieniam
kogoś,  aby samemu doznać  emocjonalnej  ulgi,  to  mamy w tym
momencie pewien problem, który znajduje się głęboko w naszym
wnętrzu, którym powinniśmy się natychmiast zająć... więc przestań
zmieniać  innych,  gdy  sam  doświadczasz  z  czyjegoś  powodu
wewnętrznego  zaburzenia,  bo  nigdy  nie  osiągniesz  pełnego
zadowolenia z życia, gdyż zawsze będą się pojawiać w twoim życiu
osoby czy sytuacje, które nagle i niespodziewanie będą wdzierać się
w twoje progi, burząc twój wewnętrzny spokój... dlatego tak istotne
jest,  aby  w  pierwszej  kolejności  samemu  osiągnąć  wewnętrzną
harmonię,  wtedy chaos u innych nie będzie już nam tak bardzo
przeszkadzał...  również  nie  będziemy mieli  takiego parcia  na to,
aby wszystkich dookoła zmieniać, bo będziemy czuli się znacznie
lepiej sami ze sobą.

52



Zazdrość i sukces
(11.02.2020)

Wiele osób zazdrości np. małym dzieciom pięknie śpiewającym na
scenie, które robią oszałamiającą karierę - takie "zazdrosne" osoby
nie rozumieją, że to dziecko było wręcz "zmuszone" do tego, aby
tak się stało i  to nie przez swoich rodziców, ale przez swój los,
którego w żadnym wypadku nie dało się zmienić... owo dziecko było
skazane  na  sukces,  rozkwit  swojej  kariery,  na  to,  że  będzie
podziwiane przez miliony... po prostu nie dało się temu zapobiec...
więc  nie  ma  sensu  takiej  osobie  zazdrościć,  gdyż  to  było  jej
odgórnie narzucone.

Nam  też  są  pewne  rzeczy  narzucane  i  na  nich  powinniśmy  się
przede wszystkim skupiać, a nie na tym, jak inni przeżywają swoje
życie  i  czy  odnoszą  sukcesy,  czy  też  nie.  Zbyt  mocne
koncentrowanie się na innych (i ich sukcesach) może nas wpędzić w
depresję  i  podły  nastrój,  a  to  nie  jest  korzystne  dla  naszego
wzrostu.

Wpierw uświadom sobie, że losy każdego z nas są inne, po drugie
twoje życie ma sens, które tylko czeka, abyś go odkrył, a po trzecie
sam jesteś predestynowany do wzrostu, ale zamiast go hamować
zazdrością, poświęć swój czas na własny rozkwit, bo w przeciwnym
razie  będziesz  jak  usychająca  roślina,  która  odtrąca  konewkę  z
wodą  tylko  po  to,  aby  móc  przyglądać  się  innym  ładniejszym
roślinom. Jedyne co musisz zrobić to po prostu mocniej skupić się
na  własnym  życiu  niż  na  cudzym,  bo  to  twoje  życie  wymaga
użyźnienia i nawodnienia, a nie życie ludzi odnoszących sukcesy,
oni sobie doskonale poradzą nawet i  bez twojej uwagi, a ty bez
"wody  życia"  możesz  najzwyczajniej  uschnąć  i  nigdy  nie
doświadczysz, jak to jest być pięknym kwiatem.
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Negatywne odczucia
(11.02.2020)

Czy to nie cudowne, że negatywne wewnętrzne odczucia informują
nas o tym, że wciąż mamy w sobie jakiś problem, z którym sobie
jeszcze do tej pory nie poradziliśmy? ... więc nie potępiaj siebie z
powodu,  że  wciąż  doświadczasz  negatywnych  odczuć,  tylko
przyjrzyj się im dogłębnie... i koniec końców zdystansuj się od nich.
Nie próbuj się ich pozbyć... również nie staraj się ich blokować...
niech sobie w tobie płyną niczym chmury na niebie...  ty jedynie
masz je obserwować... całkowicie bezstronnie... nie dotykając ich
swoim paluszkiem nawet na milimetr...  po prostu zaakceptuj ich
obecność.

Popatrz  na  swój  gniew  i  nienawiść,  jaka  się  w  tobie  zbiera...
dostrzeż jaką wielką czarną chmurą owe emocje są... jakie są duże,
czarne i groźne... ale nie próbuj się uspokoić czy przegonić owej
chmury... ty jedynie na nią patrz i się od niej zdystansuj.

Niebo jest tutaj symbolem wiecznego spokoju, który się w ciebie
wlewa,  gdy  się  z  nim identyfikujesz...  natomiast,  gdy  zaczniesz
identyfikować się z chmurą, to wszelkie emocje, jakie się w niej
znajdują,  również  zabarwią  i  ciebie...  dlatego  zawsze  musisz
trzymać  dystans  między  emocją  (chmurą),  jaka  się  w  tobie
pojawia, a twoim prawdziwym Ja (niebem), którym jesteś, wtedy
pozostaniesz nietknięty przez świat zewnętrzny, który każdego dnia
pragnie wytrącić cię z równowagi.
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Niezadowolenie z życia i akceptacja
(12.02.2020)

W  dzisiejszych  czasach  wiele  osób  intensywnie  zazdrości  innym
ludziom  ich  urody,  inteligencji,  bogactwa  i  szczęśliwego
(przebojowego)  życia.  Możliwe,  że  nie  masz  żadnego  z  tych
elementów... ale czy naprawdę uważasz, że nie jesteś w stanie być
szczęśliwy bez nich? Czy nie ma na świecie osób, które są brzydkie,
kalekie, z niskim IQ i biedne jak mysz kościelna, a jednak każdego
dnia budzą się z uśmiechem na twarzy? Oczywiście, że takie osoby
istnieją! ... więc jakim cudem one mogą być szczęśliwe, a ty nie
możesz, będąc zapewne w dużo lepszej sytuacji od nich?

Odpowiedź jest bardzo prosta, one akceptują swój los, zamiast z
nim walczyć. Jeżeli mogą coś w nim zmienić to to czynią, ale jeżeli
widzą nieuchronność  pewnych zdarzeń,  to  zamiast  mieć  wieczne
pretensje  do  Boga,  czy  do  innych  ludzi  wybierają  ścieżkę
akceptacji, gdyż walka z czymś, co jest nieuchronne, zawsze jest
skazana na porażkę, więc najzwyczajniej ta walka nie ma sensu.

Na dodatek wszelkie negatywne reakcje związane z wewnętrznym
buntem nas osłabiają i odbierają nam radość życia... więc o wiele
logiczniejszym byłoby zaakceptowanie tego, czego w swoim życiu
zmienić  nie  możemy,  abyśmy  zamiast  tracić  swoją  energię  na
pretensje do losu wykorzystali ją na zbudowanie w sobie źródełka
wiecznej  szczęśliwości,  gdyż  lepiej  być  kalekim  i  biednym,  lecz
szczęśliwym  niż  zdrowym  i  bogatym,  lecz  stale  pogrążonym  w
smutku.
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Większa wrażliwość
(13.02.2020)

Wiele  osób,  które  zostały  mocno  skrzywdzone  przez  życie  ma
bardzo często pretensje do innych (w tym również do siebie), że
nabawiły  się  z  tego  powodu  nerwicy,  depresji  czy  innych
negatywnych reakcji - co gorsza, niektórzy ludzie, gdy mają z nimi
kontakt,  winią  ich  za  to,  że  są  jacyś  tacy  dziwni...  że  reagują
gwałtownie (nerwowo), a przecież (według nich) nie ma powodu
(szczególnie w sytuacji, w której nic złego się nie dzieje) do tak
silnej reakcji (nie rozumieją, czemu się ona w nich pojawia) - wręcz
ich to odtrąca od nich z tego faktu. Ci  ludzie najzwyczajniej  nie
zdają sobie sprawy, przez co owe osoby w swoim życiu przeszły...
gdyby  to  wiedziały,  zamiast  oceniać  i  potępiać  owe  osoby
obdarzyłyby je swoim współczuciem... przykładałyby również sporą
wagę  do  tego,  aby  czuły  się  w  ich  obecności  komfortowo  i
bezpiecznie... co więcej zwracałyby bardzo mocno uwagę na to, co
do nich mówią i jak się wobec nich zachowują, aby w żaden sposób
ich nie urazić cały czas mając w głowie informacje, że zostały one
silnie poturbowane przez swój los.

Natomiast my nie musimy dokładnie wiedzieć, co kto w swoim życiu
przeszedł  (nawet  niekoniecznie  powinniśmy o  to  pytać),  ale  gdy
zauważymy,  że  ktoś  ma  pewne  objawy  nerwicy  lub  coś  na
podobieństwo stresu pourazowego wiedzmy, że z kimś takim trzeba
postępować dużo bardziej ostrożnie niż z osobą bez jakichkolwiek
urazów w psychice. Jeżeli będziemy bardziej empatyczni (wrażliwi)
wobec  wszystkich  ludzi,  a  w  szczególności  wobec  tych,  którzy
doświadczyli  w  swoim życiu  dużych  dawek  bólu,  będziemy dużo
mniej skłonni do osądzania i odzywania się do innych w szorstki
sposób.
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To nie twoja wina
(13.02.2020)

Część osób sądzi, że są winni temu, że ich życie nie potoczyło się
po ich  myśli  i  koniec  końców nie  osiągnęli  swoich  wymarzonych
życiowych celów. Inni natomiast twierdzą, że depresja czy nerwica,
której się nabawili w trakcie trwania swojego życia to ich osobista
porażka...  ale  czy  owe  osoby  naprawdę  nie  dostrzegają,  że  ich
wpływ na to, jak się ich życie ostatecznie potoczyło, jest znacznie
mniejszy, niż one sądzą? Jakby tak cofnąć się wstecz i prześledzić
ich różne życiowe doświadczenia to wydaje się, jakby byli oni wręcz
zdeterminowani,  aby  doświadczyć  tego,  czego  doświadczyli  w
dokładnie taki sposób, w jaki zostało to przez nich doświadczone.
Niby mieli wolny wybór, ale czy naprawdę tak było? Czy cofając się
w czasie, mógłbyś postąpić inaczej (oczywiście zakładając, że nie
miałbyś wiedzy, że cofasz się w czasie i mając dokładnie takie same
myśli  w głowie, jakie miałeś w tamtych przeszłych momentach)?
Poświęć kilka dłuższych chwil na głębsze zastanowienie się nad tą
kwestią (to naprawdę istotna sprawa). Osobiście mam wrażenie, że
jesteśmy jedynie odbiorcami doświadczeń i przejmowanie się tym,
co się nam przytrafia, najzwyczajniej nie ma sensu, gdyż bardzo
wiele zdarzeń, jakie nas w codziennym życiu spotykają, dzieje się
zupełnie niezależnie od naszej woli czy chęci... one się po prostu
wydarzają i tyle, czy nam się to podoba, czy też nie... np. jutro
możemy  spotkać  kogoś,  kto  całkowicie  odmieni  nasze  życie  (w
pozytywnym  sensie)...  albo  stanie  się  nam  coś  "złego",  co
przewróci je do góry nogami - my jeszcze tego nie wiemy, ale tam
na "górze"  już jest  to  wiadome i  zapisane od wieków...  dlatego
zrelaksuj się i ze spokojem odbieraj doświadczenia, jakie spadają
na  twoją  głowę,  bo  i  tak  nie  masz  tu  zbyt  dużo  do  gadania.
Przyszedłeś tu na Ziemię, aby tych rzeczy doświadczyć, więc niech
się dzieje, co ma się dziać.
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Zmuszanie innych do zmiany
(14.02.2020)

Nachalne i siłowe zmuszanie innej osoby do zmiany siebie na ogół
nie jest dobrym pomysłem. Taka osoba z tego powodu może zacząć
się  przed  nami  bronić,  a  nawet  z  nami  walczyć  uznając  nas  za
wroga. Jeżeli faktycznie chcesz kogoś wznieść na wyższy poziom
zrozumienia  (zakładając,  że  naprawdę go posiadasz)  podrzuć  jej
raz na jakiś czas wyselekcjonowane przez siebie interesujące fakty
lub pewne ciekawostki z dziedziny, która według ciebie byłaby jej
przydatna  do  wewnętrznej  transformacji...  ale  nie  rób  tego  w
nachalny sposób, bo jest duża szansa, że wtedy od takiej osoby się
to  odbije  niczym  piłka  kauczukowa  od  ściany...  a  w  skrajnym
przypadku uderzy cię ona prosto w głowę, nabijając ci solidnego
guza.  Jedynie  przekaż  jej  w  spokojny  sposób  wartościowe
informacje,  ale  zachowaj  przy  tym  kulturę  osobistą  i  również
wyczuj, czy owa osoba (którą chcesz zmienić) jest faktycznie tym
zainteresowana czy może jednak nie za bardzo... bo jeżeli nie jest,
a jedynie słucha cię z grzeczności to i tak nie pójdzie ona drogą,
którą  byśmy  chcieli,  aby  poszła.  Dodatkowo  sam  zadaj  sobie
pytanie, czy próbujesz ją zmienić, ponieważ powoduje ona w tobie
jakieś negatywne wewnętrzne reakcje / emocje, czy może robisz
to, bo uważasz, że pójdzie do piekła, jeśli nie przyjmie do swojego
serca  Jezusa  Chrystusa?  Jeżeli  robisz  to  z  jednej  z  tych  dwóch
przyczyn,  to  twoje  motywacje  są  niewłaściwe.  Jedyna  słuszna
motywacja  wynika  ze  współczucia,  które  objawia  się  tym,  że
dostrzegamy,  że  owa  osoba  cierpi,  a  my  wiemy,  że  mamy
skuteczne  lekarstwo  na  jej  ból,  który  go  z  niej  usunie  lub
przynajmniej go w dużym stopniu złagodzi. Również twoja postawa
i  czyny muszą świadczyć o tym, że jesteś osobą prawą i  godną
zaufania, bo jeżeli twoje czyny są szemrane, to i twoje rady nie
będą brane na poważnie niezależnie jak światłe by one nie były.
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Nasza mechaniczność
(15.02.2020)

 
Uświadom sobie swoją mechaniczność, czyli to jak reagujesz, gdy
jest  ci  dane doświadczać np.  silnie  stresującej  sytuacji.  Zauważ,
jakie są wtedy twoje ruchy, gesty, pojawiające się w tobie myśli i
emocje...  i  zdaj  sobie  sprawę  z  tego,  że  zupełnie  nad  tym nie
panujesz. Działasz w tego typu sytuacji automatycznie, niczym na
autopilocie...  jesteś  jak  robot  z  dawno  temu  napisanym
programem,  który  teraz  jedynie  go  odtwarza,  bo  został
aktywowany  sytuacją,  która  go  uruchomiła.  Możesz  owe reakcje
tłumić, próbować ukryć przed światem, ale one jednak się w tobie
pojawiają (wbrew twojej  woli)  i  pulsują w tobie niczym gwiazda
neutronowa gotowa do wybuchu.  Im dłużej  będziesz  je  w sobie
tłumić,  tym  ostatecznie  nastąpi  w  tobie  większa  eksplozja,
pozostawiając po sobie same zgliszcza (nastąpi w twojej bliższej lub
dalszej przyszłości potencjalnie coś, co będzie dla nas i dla innych
silnie negatywne - kłótnia, bójka, rozwód, samobójstwo itp.). Jest
oczywiście  pewna  szansa,  że  owa  stłumiona  reakcja  (emocja)  z
czasem do jakiegoś stopnia w nas wygaśnie... ale gdy będzie co
jakiś czas podlewana "życiowymi problemami" generującymi w nas
stres raczej możemy o tym zapomnieć.

Skąd się w tobie owe negatywne reakcje wzięły? Przecież nie każdy
będzie reagować w ten sam sposób co my w sytuacji, w której się
znaleźliśmy - dla nas może być ona wyjątkowo stresująca, w której
nie będziemy w stanie opanować bicia naszego serca i trzęsących się
nóg, natomiast dla kogoś innego może ona być zupełnie neutralna
lub wręcz zabawna. Jak wiemy, odpowiada za to nasze wewnętrzne
zaprogramowanie, a ono natomiast powstało dzięki doświadczeniom,
jakie przytrafiły się nam w tym życiu, w końcu początkowo byliśmy
jedynie "czystą kartką"... inaczej mówiąc, im więcej stresu w swoim
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życiu doświadczyłeś, tym grubszymi i  czarniejszymi literami twoje
zaprogramowanie  zostało  napisane,  wpływając  na  ciebie  w
destrukcyjny sposób... a im bardziej radosne ono było, tym bardziej
świetlistymi, które sprawiły, że czujesz się lekko i dobrze, a twoje
negatywne zaprogramowanie wydaje się wręcz nieaktywne, znacznie
ułatwiając  ci  codzienną  egzystencję.  Bardzo  dużo  zależy  też  od
naszego podejścia do życia czy owe negatywne reakcje się w nas
wykształcą, czy też nie, gdyż nie każdy doświadczając wręcz takich
samych  wydarzeń,  ostatecznie  zaprogramuje  się  w  negatywny
sposób.  Czasami  występują  między  nami  pewne  drobne  różnice,
które determinują nasze zaprogramowanie do tego,  aby stało się
ono bardzo negatywne lub aby było w dużym stopniu niewrażliwe na
potencjalnie stresujące sytuacje, nie powodując w nas praktycznie
żadnych  szkodliwych  zapisów.  Natomiast  te  "drobne  różnice"
powstały  w nas  niezależnie  od  naszej  woli  czy  chęci,  tak  się  po
prostu stało i z tego powodu jedni doświadczają korzyści, a inni są
ciągnięci w dół. Dobrym przykładem są tutaj optymiści i pesymiści,
którzy na identyczne doświadczenie reagują zupełnie odmiennie  -
natomiast czy to naprawdę oni (całkowicie świadomie) zdecydowali o
tym, jakim typem człowieka zostaną? Jakby to faktycznie zależało
od naszej woli, to nikt z nas raczej pesymistą być by nie chciał, a
jednak jest ich na świecie całkiem sporo... więc co należy zrobić, aby
uwolnić się ze swojego negatywnego stanu, w jakim się znaleźliśmy?
Po prostu musimy przestać identyfikować się z tym, co zostało "w
nas"  zapisane,  gdyż my nie  jesteśmy owymi ciemnymi  literami...
one przyszły do nas z zewnątrz (poprzez doświadczenia, na które
reagowaliśmy  wrogo).  Te  ciężkie  litery  nie  są  częścią  naszego
prawdziwego  Ja...  więc  zdystansuj  się  od  nich...  i  niech  twoje
zrozumienie  tego  aspektu  je  rozświetli,  aby  utraciły  swoją  moc,
która cię  niewoli  i  ogranicza...  wtedy masz szansę na powrót  do
normalności...  czyli  do  ponownego  cieszenia  się  życiem  i
doświadczania go w pełni.
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Chodzenie do kościoła
(16.02.2020)

Czy chodzenie do kościoła jest nam absolutnie konieczne, aby po
swojej  śmierci  trafić  do  Nieba?  I  czy  świadome  nieprzyjście  na
niedzielną  mszę  jest  grzechem  ciężkim?  Według  mnie  na  oba
powyższe  pytania  można  odpowiedzieć  "zdecydowanie  nie".  Ani
chodzenie do kościoła nie jest ci potrzebne, abyś ostatecznie trafił
do  Nieba,  ani  nieprzyjście  do  niego  nie  jest  żadnym grzechem,
nawet  tym  najlżejszym,  chociaż  wielu  księży  uważa,  że  jest
dokładnie odwrotnie...  co więcej twierdzą oni,  że powinniśmy się
dodatkowo  z  naszej  nieusprawiedliwionej  niczym  nieobecności
wyspowiadać (jedynie choroba nas usprawiedliwia,  ale  nie  nasze
lenistwo)! Natomiast może oni zapomnieli, że Boga można czcić w
swoim sercu, więc nie trzeba wybierać się do świątyni z kamienia,
aby to robić, gdyż to właśnie nasze fizyczne ciało jest prawdziwą
świątynią dla Boga Stwórcy!

Według mnie niepotrzebni są nam ziemscy pośrednicy w dojściu do
własnego zbawienia... natomiast, nie twierdzę, że nie mogą się oni
okazać nam do pewnego stopnia na tej drodze pomocni. To samo
tyczy się kościoła. Dla niektórych może być on wręcz wybawieniem,
który  kieruje  ich  w  stronę  Boga,  umacnia  w  wierze  i  daje
wewnętrzną  siłę...  lecz  dla  innych  będzie  on  jedynie  zbędnym
balastem, który zamiast takiej osobie pomagać, będzie ją hamować
na jej duchowej drodze niczym stalowa kula przymocowana do jej
nogi.

Dlatego musimy indywidualnie  zdecydować,  czy kościół  jest  nam
pomocny  w  naszym  duchowym  wzroście,  czy  raczej  jest  wręcz
odwrotnie. W końcu chodzi o to, aby wewnętrznie rozkwitać, a nie
aby jedynie trzymać się pewnej tradycji, która może okazać się dla
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nas sucha niczym jesienne liście, które jedynie rozsypią się nam w
palcach, nie przynosząc nam żadnej korzyści.

Wiedz,  że  możesz  być  moralnym człowiekiem  bez  kościoła,  bez
wiary  w  Boga,  bez  studiowania  nauk  Jezusa  itd.,  ponieważ
moralność  jest  w  nas  wpisana  domyślnie  z  samego  faktu  bycia
człowiekiem. Nie musimy być w żaden sposób religijni czy mocniej
interesować  się  duchowością,  aby  odróżniać  dobro  od  zła  i  aby
samemu umieć zastosować swoje miłujące serce w praktyce.

Wykonywanie  jakichkolwiek  religijnych  praktyk  powinno  mieć  na
celu jedynie nasz duchowy wzrost, lecz nie przywiązuj się do nich
zbyt mocno, abyś nie popadł w nieowocną rutynę... po prostu bądź
elastyczny,  abyś  zawsze  wiedział,  co  w  danym  momencie
powinieneś  zastosować  (niezależnie  z  której  religii),  aby
przezwyciężyć swoje wewnętrzne blokady, które powstrzymują cię
przed głębszym duchowym rozkwitem.
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Cudze zaprogramowanie
(16.02.2020)

W  momencie,  w  którym  zaczniesz  dostrzegać  cudze
zaprogramowanie  doznasz  głębokiej  wewnętrznej  przemiany -  ta
drobna zmiana perspektywy sprawi, że potępianie innych stanie się
praktycznie  niemożliwe,  a  na  to  miejsce  wejdzie  szczere
współczucie,  które  będzie  na  owe  osoby  z  ciebie  mimowolnie
promieniować. Uruchamia się ono w nas, ponieważ rozumiemy, że
owa osoba przeszła w swoim życiu pewne ciężkie doświadczenia,
które  ją  skrzywdziły,  automatycznie  ją  wypaczając,  co  w
konsekwencji  zaowocowało  w  niej  powstaniem  owego
niewłaściwego zachowania. I jak tu taką osobę winić czy potępiać,
skoro jest ona jedynie ofiarą swoich ciężkich życiowych momentów?

Bóg ma dokładnie takie samo spojrzenie na innych, On nie patrzy z
zawężonej  perspektywy  tylko  ze  wszystkich  możliwych  kątów...
dodatkowo w pełni zdaje sobie sprawę, przez jakie sytuacje dana
jednostka w swoim życiu przeszła i rozumie, dlaczego zachowuje
się ona w ten, a nie inny sposób. Bóg jest czystym współczuciem,
ponieważ  ma  odpowiednią  perspektywę  i  właściwe  zrozumienie,
więc i  my się w te dwa elementy wyposażmy, a będziemy bliżsi
Jego doskonałości, co znacznie przyśpieszy nasz duchowy rozwój.
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Najważniejsza rzecz do osiągnięcia
(17.02.2020)

Najważniejszą  rzeczą  do  osiągnięcia  w  naszym  życiu  nie  jest
osobisty sukces, czy posiadanie dużej ilości pieniędzy, lecz zmiana
siebie,  a dokładniej  rzecz ujmując,  to nauczenie się  sztuki  bycia
ponad swoimi negatywnymi reakcjami / emocjami.

Osiągnięcie stoickiego spokoju to jeden z najważniejszych aspektów
duchowego  oświecenia,  gdyż  stajemy  się  niewzruszeni  na
wydarzenia, które wchodzą w nasze progi i to niezależnie od tego,
czy będą one niczym silne tornado, czy jedynie zmaterializują się
nam w postaci  drobnego  "nieprzyjemnego"  incydentu.  Przy  tego
typu sytuacjach nie blokujemy swoich emocji ani nie próbujemy się
ich pozbyć, pozwalamy im się w nas pojawiać, ale nie tworzymy z
nimi  jedności.  Obserwujemy  je  tak,  jakby  przytrafiały  się  one
komuś innemu... i w ten sposób jesteśmy niczym niebo, które ktoś
próbuje zabrudzić  czarną farbą...  lecz  niebo niezależnie od ilości
tego  typu  prób  pozostanie  idealnie  czyste...  więc  i  my  tacy  się
stańmy, nie do zranienia przez ludzkie słowa.

Nasze życie samo się odmieni, gdy zaczniemy inaczej podchodzić
do naszych negatywnych emocji, jakie się w nas pojawiają. Jeżeli
nie będziemy traktować ich personalnie,  lecz dostrzeżemy, że to
jedynie  objaw  naszej  dysharmonii,  będziemy  umieć  cieszyć  się
życiem, zamiast pogrążać się w niezadowoleniu, które uwidoczni się
smutkiem na naszej twarzy.
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Przywiązanie powoduje cierpienie
(17.02.2020)

Przywiązanie  może  początkowo  wydawać  się  dla  nas  czymś
przyjemnym, ale po czasie dostrzegamy, jak wielkim obciążeniem
się  ono  dla  nas  staje.  Wystarczy,  że  osoba,  do  której  się
przywiązaliśmy, odejdzie lub umrze, a automatycznie pojawi się w
nas smutek, złość, rozpacz... wynika to z naszego uzależnienia się
od owej osoby... na ogół jest to więź emocjonalna, bardzo dobrze
widoczna w rodzinach, w których, gdy ktoś umiera, nagle wszyscy
płaczą... ale zadajmy sobie pytanie, czemu właściwie tak się dzieje?
Czy ta reakcja wynika z ich zaprogramowania, czy może to typowy
ludzki  objaw? W końcu są ludzie,  którzy nie płaczą w tego typu
sytuacji... wtedy część osób stwierdza, że albo powstrzymują oni
swoje łzy, albo są nieczuli... ale jaka jest faktyczna prawda na ten
temat?

Prawda jest taka, że jeżeli uzależniłeś się emocjonalnie od danej
osoby,  to  płaczesz  z  powodu  jej  straty,  ponieważ  ona  była  do
pewnego stopnia twoim szczęściem... a jeżeli wciąż nie jesteś co do
tego przekonany, to zastanów się, czy po śmierci ważnej dla ciebie
osoby odczuwałeś w sobie pustkę? Jeżeli tak, oznacza to, że ową
osobą wypełniłeś do pewnego stopnia swoje wnętrze, a gdy umarła,
jej  cząstka  się  w  tobie  rozpuściła,  zostawiając  w  tobie  wielką
dziurę...  dlatego  moja  rada  jest  taka,  abyś  nie  uzależniał  się
emocjonalnie od nikogo, bo gdy ten ktoś nas opuści (niezależnie z
jakich przyczyn) będziesz cierpieć.
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Faktyczne uleczenie
(18.02.2020)

Zamiast  rozpamiętywać  swoje  wewnętrzne  traumy,  powinniśmy
zastanowić się nad tym, jak je skutecznie uleczyć, gdyż jednoczenie
się z naszym wewnętrznym bólem nie pomaga nam rozkwitnąć, a
jedynie utrzymuje nas w pewnego rodzaju apatii (zobojętnieniu) i
"niemocy" (braku chęci do działania). Jeżeli  każdego dnia mocno
skupiamy się  na  naszej  traumie,  to  nasz  gniew i  rozpacz  z  nią
związany  się  jedynie  w  nas  zwiększa  i  utrwala  (cementuje),  co
jedynie pogarsza naszą mentalno-emocjonalną kondycję... więc co
możemy zrobić, aby faktycznie zmienić naszą sytuację?

Po  pierwsze,  zamiast  jednoczyć  się  ze  swoim  bólem,  stwórz
między  sobą  a  nim dystans  (przestrzeń),  to  sprawi,  że  zamiast
ciągle podlewać go swoją uwagą, zaczniesz go ususzać... natomiast
w żadnym wypadku nie blokuj swoich przykrych wspomnień. Jeżeli
będą się  one w tobie  pojawiać,  to  jedynie  je  obserwuj,  ale  bez
głębszego wchodzenia w nie. Bądź jedynie cichym obserwatorem,
który  nie  komentuje,  nie  potępia,  nie  ma  jakiegoś  określonego
nastawienia  wobec tego,  na co patrzy -  skupiasz się  jedynie na
pasywnej  obserwacji  (bez  chęci  zmiany  czegokolwiek,  co  się  w
tobie pojawia)... natomiast miej zrozumienie, skąd się owa trauma
w tobie  wzięła,  czyli  z  twojej  reakcji  na  dane  zdarzenie...  oraz
również wiedz, że twoja reakcja wynika z twojego wewnętrznego
zaprogramowania...  a  ono z  kolei  wynika  z  twoich  negatywnych
doświadczeń, które spadły na ciebie w tym życiu (zrozumienie tej
kwestii  jest  wyjątkowo  istotne,  jeżeli  chcemy  osiągnąć  stan
wewnętrznego spokoju).

Po drugie, przestań winić osoby, które zadały ci ból / stworzyły
traumę w twojej głowie, gdyż gdyby one faktycznie wiedziały, kim
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są i jaki jest ich duchowy potencjał, nigdy by ci tego nie uczyniły.
To  były  działania  zaślepionych ludzi,  więc  po  prostu  im wybacz,
gdyż oni najzwyczajniej nie wiedzieli, co czynią... a jeżeli uważasz,
że czynili to świadomie i z premedytacją, to wiedz, że ktoś w pełni
duchowo rozkwitnięty  nie  byłby  w stanie  czegoś takiego uczynić
drugiej  osobie,  ponieważ  jego  empatia  (wewnętrzna  wrażliwość)
jest  już  na  zbyt  wysokim  poziomie,  aby  wyrządzać  innym
świadomie zło. Takich rzeczy dopuszczają się jedynie osoby, które
bardzo daleko odeszły od swojej prawdziwej natury... więc ciężko
winić  kogoś,  kogo  czyny  wynikają  ze  stanu  głębokiej
nieświadomości  (hipnozy /  snu)  i  dlatego nie pozostaje  nam nic
innego  jak  szczerze  wybaczyć  tym,  którzy  nas  skrzywdzili
(trzymanie  w  sobie  wewnętrznej  urazy  jedynie  działa  na  naszą
niekorzyść blokując nasz duchowy wzrost).

Po trzecie, nie rezygnuj zbyt szybko z obserwowania swoich traum
oraz wszelkich emocji, jakie są z nimi związane. Bądź cierpliwy w
tej  kwestii,  a  któregoś  dnia  na  tyle  się  zasuszą,  że  przestaną
przeszkadzać  ci  w  normalnym  funkcjonowaniu.  Dodatkowo  brak
obwiniania  innych  za  swoje  mentalno-emocjonalne  problemy
zadziała na ciebie bardzo kojąco / uzdrawiająco.

Po czwarte,  gdy poświęcisz odpowiednią ilość czasu na powyższe
kroki,  zrozumiesz,  że  świat  jest  znacznie  przyjemniejszym
miejscem  do  życia,  niż  ci  się  dotychczas  wydawało,  gdyż  nie
będziesz patrzył już na życie poprzez swoje traumy, lecz poprzez
czyste  okna,  które  nie  będą  już  zabrudzone  bólem  z  twojej
przeszłości.
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Wewnętrzna moralność
(19.02.2020)

Rozwijanie  naszej  wewnętrznej  moralności  to  jeden  z
najważniejszych  aspektów  człowieczeństwa,  któremu  powinniśmy
poświęcić  naprawdę  sporą  ilość  swojego  czasu  -  to  znacznie
istotniejszy  aspekt  niż  zarabianie  większej  ilości  pieniędzy  czy
wspinanie się po szczeblach naszej kariery zawodowej.

Musimy być bardzo ostrożni, aby swoim postępowaniem (naszymi
czynami  oraz  słowami)  nie  powodować  u  ludzi  (z  którymi
wchodzimy w kontakt)  mentalnych urazów,  które potencjalnie  w
dalszej  przyszłości  mogłyby  doprowadzić  ich  psychikę  do  ruiny,
niszcząc ich mentalne zdrowie, a nawet w konsekwencji  ich całe
dorosłe  życie...  przecież  nie  chcemy,  aby  z  naszego  powodu
rozwinęły  się  u  innych  takie  stany  jak:  nerwica,  depresja,  lęki,
myśli  samobójcze...  i  właśnie  dlatego,  że  nie  zawsze  jesteśmy
świadomi, jak nasze czyny wpływają na inne osoby, dobrze byłoby
mocniej  rozwinąć naszą wewnętrzną wrażliwość i  empatię wobec
drugiego człowieka.

Powinniśmy być dla ludzi niczym balsam na ich rany, a nie niczym
kij  uderzający  w  piłkę,  który  w  najlepszym  wypadku  może  ją
jedynie chwilowo odkształcić, a w najgorszym trwale uszkodzić.

Niektórzy ludzie, aby rozwijać swoją moralność, będą potrzebowali
do tego religii, a inni będą korzystać między innymi z takich metod
jak:  chodzenie  na  długie  samotne  spacery,  przebywanie  wśród
natury, wielogodzinne rozmowy ze znajomymi na tematy duchowe,
rozmyślanie nad sensem życia, ćwiczenie jogi, tai-chi, medytowanie
w pozycji siedzącej, słuchanie spokojnej muzyki itd.
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Sam  musisz  wybrać,  co  najlepiej  przyczyni  się  do  twojego
duchowego wzrostu,  a  zarazem rozwoju twojego miłosierdzia...  i
bądź w tym elastyczny, jeżeli chcesz faktycznie wzrastać (niekiedy
będzie  trzeba  jednego  dnia  skorzystać  nawet  z  kilku  zupełnie
odmiennych od siebie metod!)... i nigdy nie blokuj swojego rozwoju
jakąś jedną skostniałą praktyką, którą wykonujesz tylko dlatego, że
tak nakazuje ci twoja tradycja / religia, natomiast wewnętrznie nie
czujesz z jej powodu żadnego duchowego rozkwitu.

Bycie moralnym oznacza bycie wrażliwym na cudzy ból... dlatego
tak istotnym jest, abyśmy umieli ludzkie cierpienie zmniejszać, a
nie  je  potęgować,  bo  im  mniej  znajduje  się  w  ludziach
wewnętrznego bólu, tym nam wszystkim ostatecznie żyje się lepiej.
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Manipulowanie tłumami
(20.02.2020)

 

Wiele osób posługuje się strachem oraz dezinformacją, aby innymi
manipulować.  Im  więcej  negatywnych  emocji  zostanie  w  nas
wzbudzonych,  tym  jesteśmy  w  stanie  mocniej  walczyć  o  daną
sprawę...  gdy  często  będziemy owymi  emocjami  napełniani,  dość
szybko  staniemy  się  fanatyczni,  zaślepieni  i  bezwzględni.  Owa
manipulacja jest możliwa, ponieważ osoba, która za nią stoi wie, że
zdecydowana większość jej odbiorców nie poświęci swojego czasu na
rzetelne sprawdzenie przedstawionych przez nią informacji... aby je
dokładnie przeanalizować, niekiedy trzeba posiadać sporą wiedzę na
dany temat, a na ogół zdobycie jej nie zajmuje pięciu minut, lecz
kilka godzin, dni, a nawet tygodni (przy założeniu, że sprawa jest
naprawdę  skomplikowana  i  obszerna).  Co  więcej,  niektórzy  to
faktycznie uczynią, ale zostaną zakrzyczeni przez jego fanatycznych
zwolenników,  a  ponadto  ujawnianie  czyichś  kłamstw
najprawdopodobniej zakończy się dla takich osób banem i brakiem
możliwości  dalszego  pisania  w  danym  miejscu.  Niestety  w
dzisiejszych  czasach  manipulacji  przybywa  i  nawet  osoby,  które
uważają  się  za  mądre  i  światłe  jej  ulegają,  dlatego  zachęcam
wszystkich do niełykania każdej sensacji, jak leci, lecz do rzetelnej
analizy  i  czytania  przede  wszystkim  artykułów,  które  przeczą
informacjom sensacyjnym, co oczywiście nie oznacza, że zawierają
one  w  sobie  tylko  i  wyłącznie  czystą  prawdę,  natomiast
zdecydowanie mogą poszerzyć nasze postrzeganie danej kwestii, a
co więcej mogą nam zwrócić uwagę na pewne manipulacje, które
nam  umknęły;  w  końcu,  jeżeli  ktoś  wskazuje  gdzieś  ewidentną
nieprawdę, to myślę, że warto się temu mocniej przyjrzeć i wziąć to
pod naszą rozwagę.  Jeżeli  będziemy w ten sposób podchodzić do
sprawy, będziemy znacznie mniej podatni na manipulację oraz sami
będziemy  wewnętrznie  czuli,  że  analizujemy  interesujące  nas
zagadnienie bardziej rzetelnie.
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Fałsz i analiza
(21.02.2020)

W dzisiejszych czasach możemy natknąć się w internecie na osoby,
które  sprzedają  pseudokwantowe  medyczne  urządzenia  (za
porządną kwotę), które generują fałszywe zdrowotne dane (w taki
sposób, aby wyglądały one wiarygodnie) tylko po to, aby wyciągać
od ludzi pieniądze (im więcej wizyt tym większy zysk dla oszusta).
Dodatkowym  minusem  jest  błędna  diagnoza,  która  "klienta"
wprowadza w błąd, przez co zaczyna się on skupiać nie na tym, na
czym  powinien  co  w  konsekwencji  może  przyczynić  się  do
pogorszenia  jego  stanu  zdrowia...  inni  natomiast  handlują
urządzeniami,  które  mają  nas  ochronić  przed  różnego  typu
zewnętrznymi zagrożeniami, lecz działają one jedynie na zasadzie
placebo,  a  ich  działanie  nie  jest  w  żaden  sposób  naukowo
potwierdzone.

Na  przestrzeni  czasu było  wiele  tego typu przypadków (różnego
rodzaju),  gdzie  dopiero  po  latach  wychodziło  na  jaw,  że  dane
przedsięwzięcie było celowym oszustwem nastawionym na szybki
zysk...  dlatego,  zamiast  ulegać  początkowej  ekscytacji,
zastanówmy się na chłodno, czy aby na pewno owe urządzenia są
godne uwagi, czy może jednak jest coś z nimi nie tak.

Powinniśmy w pierwszej kolejności przystąpić do rzetelnej analizy
owego zagadnienia (im więcej poświęcimy na nią swojego czasu,
tym będziemy mieli  większą szansę,  że ostatecznie wyciągniemy
wnioski zgodne z faktycznym stanem rzeczy). Bardzo ważnym jest,
aby widzieć ową sprawę z jak najszerszej perspektywy, czyli z obu
stron barykady (przyglądamy się dokładnie wszelkim informacjom
za i przeciw), a nie jak czynią to niektóre osoby, które skupiają się
jedynie  na informacjach,  które  potwierdzają  ich  wierzenia  (mają
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one zawężone i ukierunkowane patrzenie), co koniec końców może
doprowadzić ich do błędnych wniosków końcowych.

Nasze  początkowe  stanowisko  powinno  być  w  pełni  neutralne
(obiektywne)  i  ostatecznie  będąc  kierowanymi  przez  fakty  i
dowody, powoli skłaniamy się w kierunku jednej ze stron. I właśnie
w ten sposób dochodzimy do tego, jak się faktycznie sprawy mają.

Im  mniej  mamy  w  swojej  głowie  fałszywych  informacji,  tym
mniejsza szansa, że pójdziemy niewłaściwą drogą odciągającą nas
od  naszego  odgórnie  zapisanego  przeznaczenia,  dlatego  tak
istotnym jest, aby dokładnie analizować informacje, które wpadają
w nasze ręce (a w szczególności te, które mocniej absorbują naszą
uwagę),  abyśmy  nie  zaplątali  się  w  sieci  cudzych  kłamstw  i
manipulacji, ponieważ możemy stracić najlepsze lata naszego życia,
które poświęcimy na coś, co nie ma żadnej wartości... a straconego
czasu na wiarę w fikcję (oraz wydanych pieniędzy) nikt nam już nie
zwróci.
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Empatyczne podejście wobec innych ludzi
(21.02.2020)

Aby uruchomić  w sobie  empatię  do drugiego człowieka,  musimy
dokładniej zrozumieć, czym on faktycznie jest. Niby człowiek składa
się z ciała fizycznego, natomiast nasze "prawdziwe Ja" z pewnością
nie ma z nim nic wspólnego - najprościej rzecz ujmując, jesteśmy
duszą,  która  je  jedynie  zamieszkuje  (weszliśmy  w  swoje  ciało
fizyczne, gdy to rozwijało się jeszcze w łonie matki).

Również  nie  mamy  nic  wspólnego  z  naszym  (ziemskim)
wewnętrznym  zaprogramowaniem  -  jest  to  pewnego  rodzaju
dodatek, który zaczyna być w nas stopniowo tworzony w momencie
naszego "przyjścia  na świat"  (a  może i  jeszcze lekko wcześniej,
czyli  w  etapie  ciążowym),  więc  z  pewnością  nie  jest  on  cząstką
naszej duszy, która przyszła z "innego wymiaru", w którym sobie
wcześniej  żyła  -  oczywiście  owo  zaprogramowanie  ma  na  nas
całkiem spory wpływ, co w dużym stopniu przekłada się na to, jak
przeżywamy  swoje  życie,  ale  ono  nie  jest  w  żadnym  wypadku
cząstką  nas  i  to  pomimo  faktu,  że  tak  usilnie  każdego  dnia
tworzymy  z  nim  jedność,  np.  mówiąc,  że  jesteśmy  smutni
(tworzenie  jedności),  zamiast  prawidłowo  stwierdzić,  że
doświadczamy  smutku  (tworzenie  separacji)  -  myśląc,  że  owo
zaprogramowanie jest  częścią  nas,  ulegamy pewnemu złudzeniu,
które wynika z naszej niewiedzy i błędnej perspektywy patrzenia.
Co  więcej,  gdy  rozpoczniemy  nasze  kolejne  wcielenie,  owo
zaprogramowanie  zostanie  zresetowane  i  zacznie  być  tworzone
zupełnie  od  nowa  (co  oczywiście  nie  oznacza,  że  nasz  postęp
duchowy jest co wcielenie resetowany - to są zupełnie dwie różne
kwestie).
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W momencie,  w którym będziemy postrzegać  inną osobę  w ten
sposób,  automatycznie  uruchomi  się  w  nas  wobec  niej  nasze
współczucie, ponieważ będziemy rozumieć, że wszelkie negatywne
emocje, jakie się w niej pojawiają, biorą się z jej zaprogramowania,
które powstało na skutek przykrych doświadczeń, jakie ją w tym
życiu spotkały. Przestaniemy ją osądzać, gdy będzie zachowywać
się w "dziwny" sposób, gdyż będziemy rozumieć przyczynę za tym
stojącą. Dodatkowo będziemy dbali o to, aby w naszej obecności
czuła się bezpiecznie, zwracając mocniejszą uwagę na to, aby nie
zranić jej naszym słowem, czy czynem.

Tak właśnie się dzieje, gdy dostrzegamy cudze zaprogramowanie -
oczywiście zawsze mamy prawo się bronić, jeżeli ktoś przekroczy
pewne "granice" (np. fizycznie nas atakując), natomiast niezależnie
od wszystkiego nasze współczucie względem tej osoby nie zniknie,
ponieważ  wciąż  będziemy dostrzegać  jej  silne  zaprogramowanie,
które  zostało  spowodowane  jej  losem,  na  który  nie  miała
specjalnego  wpływu,  a  który  ją  ukształtował,  w  wyniku  czego
zachowuje się w taki, a nie inny sposób.

Brzmi to trochę tak, jakbyśmy usprawiedliwiali osobę, która czyni
nieprawość,  ale  trudno  podchodzić  do  tego  inaczej  wiedząc,  jak
bardzo została ona zniewolona przez swoje zaprogramowanie, które
zostało jej wręcz siłowo "wgrane" (odgórnie narzucone) przez jej
los.  Oczywiście  ktoś,  kto  się  niewłaściwie  zachowuje,  może  w
wyniku tego ponieść surowe konsekwencje, co wcale nie zmienia
faktu,  że  jest  to  osoba  zagubiona,  zniewolona  i  nierozpoznająca
swojej prawdziwej natury.

74



Praca na rzecz lepszego świata
(23.02.2020)

 

Gdy  pracujesz  na  rzecz  lepszego  świata,  nie  oczekuj  usilnie  (z
utęsknieniem),  że  ktoś  ci  za  to  kiedyś  podziękuje.  Im  bardziej
będziesz tego od innych wymagać, tym możesz się mocniej poczuć
rozczarowany, jeżeli  owych podziękowań ostatecznie nie otrzymasz
(lub otrzymasz ich wyjątkowo mało)... w końcu nie o nie tu chodzi,
lecz  o  dobro,  które  wynika  z  naszych  czynów...  więc  przede
wszystkim na nich się skup... i niech twoją motywacją będzie lepszy
świat,  a  nie  ludzka  wdzięczność  wysyłana  w  twoim  kierunku.  Już
samo  patrzenie  na  to,  jak  świat  zewnętrzny  (choćby  w  małym
stopniu) zmienia się na lepsze z naszego powodu, jest wystarczająco
satysfakcjonujące,  nie  trzeba do tego dodawać uścisków dłoni  czy
klepania  po  ramieniu.  Oczywiście,  jeżeli  ktoś  zechce  ci  szczerze
podziękować za twoją pracę, to nie widzę przeciwwskazań, aby owej
dobrej energii  nie przyjąć, natomiast najlepiej w ogóle się na tym
aspekcie nie skupiać, gdyż nie jest to sednem twojej misji, to tylko
pewien dodatek (skutek uboczny), który koniec końców jest nam tak
naprawdę  do  niczego  specjalnego  niepotrzebny...  no,  chyba  że
pracujesz dla podziękowań (aby czuć się lepiej), a nie aby faktycznie
przemienić  (naprawić)  świat.  Również  nie  daj  się  wykorzystywać
przez tych, którzy dostrzegają twoją bezinteresowną pracę dla innych
i chcieliby z niej coś uszczknąć dla siebie, dlatego mądrze dobieraj
sobie właściwych kompanów do działania, abyś w efektywny sposób
mógł wykonywać swoją posługę na rzecz lepszego jutra. Może się tak
zdarzyć, że zostaniesz doceniony dopiero po swojej śmierci, gdyż nie
każda "misja"  wydaje  natychmiastowy plon,  niekiedy trzeba na to
poczekać nawet i sto lat (to tzw. długoterminowy zasiew). Natomiast
docenienie przez innych nie jest istotne, tak samo, jak podpis autora
pod  głębszą  myślą  -  liczy  się  wartościowe  działanie,  a  nie
wywyższanie się z powodu dokonanego czynu. Jeżeli ktoś chce być
podziwiany, powinien zająć się czymś innym, np. pracą w cyrku.
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Nasza negatywna karma
(23.02.2020)

Niektórzy z nas ciągle narzekają, że mają ciężką karmę, która ich
mocno  poniewiera...  natomiast  zadajmy  sobie  pytanie,  czy  tego
typu karma jest dla nas ewidentnie szkodliwa, czy może jednak w
jakimś sensie jest dla nas użyteczna? Jak wiemy, niekiedy musimy
pewne rzeczy przejść (czy nam się to podoba, czy też nie), gdyż są
one nam potrzebne do naszego wzrostu lub do przerwania pewnych
"karmicznych nici", które zostały utworzone w naszych poprzednich
żywotach.

Gdy rozwiążemy nasze toksyczne relacje, nasza karma łagodnieje...
dlatego tak istotnym jest, aby nie tworzyć z innymi ludźmi nowych
uzależniających połączeń,  które mogą się  za nami ciągnąć przez
kolejne wcielenia. Również postaraj się nie czynić zła, gdyż takie
postępowanie może w przyszłości sprowadzić na ciebie "karmiczne
kłopoty".  Najlepiej  byłoby,  jakbyś  każdego  dnia  samoistnie
promieniował  pozytywną energią  (niekoniecznie  cały  czas  z  taką
samą  intensywnością),  natomiast  jeżeli  jest  to  dla  ciebie  zbyt
trudne, to postaraj się być przynajmniej w miarę neutralny.

Wszystko, co się nam przytrafia działa dla naszego dobra, jedynie
my tego nie dostrzegamy i zamiast spokornieć, szczekamy niczym
wściekły buldog na wszystkich dookoła, ale to jedynie wyraz naszej
frustracji (niezadowolenia), że nasze życie nie potoczyło się tak, jak
tego oczekiwaliśmy, a jeszcze dodatkowo co jakiś czas spada na
nas ból i smutek (którego wolelibyśmy uniknąć), co tylko potęguje
nasze zdenerwowanie.

Powinniśmy się zatrzymać i zastanowić, czy przypadkiem my sami
na  siebie  nie  ściągamy  owego  bólu  poprzez  nasze  niewłaściwe
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czyny... z pewnością nie jeden raz tak się stało, a niekiedy jest to
spowodowane po prostu karmicznymi  zaszłościami z  poprzednich
żyć... natomiast niezależnie od tego, jaka jest faktyczna przyczyna
owego  "negatywnego  zdarzenia"  jakie  w  nasze  progi  wchodzi,
powinniśmy się  przede  wszystkim skupić  na  naszej  wewnętrznej
reakcji, ponieważ to ona determinuje to, jak do owego zdarzenia
podchodzimy,  czy negatywnie,  czy pozytywnie,  czy może jednak
neutralnie.

Jeżeli doświadczenie, jakie spada na twoją głowę, wywołuje w tobie
negatywną  reakcję,  to  popracuj  nad  sobą,  aby  ją  przemienić  w
bardziej neutralną i wtedy zobaczysz, że twoja ciężka karma to tak
naprawdę  w  większości  problem  z  twoimi  emocjami,  które  są
niewybalansowane.  W  momencie,  w  którym  zrobisz  z  nimi
porządek,  twoja  karma  zacznie  być  przez  ciebie  znacznie  mniej
odczuwalna, a twoje życie stanie się dla ciebie o wiele szczęśliwsze
i  to  pomimo  "negatywnych"  (karmicznych)  doświadczeń,  jakie
wciąż będą się na twojej drodze pojawiać.
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Energia Boga i Ducha Świętego
(24.02.2020)

Duch  Święty  jest  formą  energii,  która  jest  nasączona  duchową
mądrością,  która,  gdy  na  nas  spadnie  może  zainicjować  w  nas
"natchnienie",  które  np.  przyczyni  się  do  napisania  przez  nas
duchowego  przemyślenia  (skłaniającego  odbiorcę  do  dłuższej
zadumy), namalowania obrazu (który będzie promieniować z siebie
mistyczną głębią), skomponowania muzyki (która poruszy niejedno
ludzkie wnętrze) lub doprowadzi do wypowiedzenia przez nas kilku
mądrych zdań (które  w silny  sposób wpłyną na osobę,  która  je
usłyszy,  budząc  ją  z  letargu  poprzez  przetransformowanie  jej
myślenia na bardziej światłe) itd.

Natomiast  Bóg  jest  energią  uzdrawiającą,  która  ma  na  celu
przywrócenie  (odbudowanie)  naszego  pierwotnego  wzorca
energetycznego. Boska Energia (Boże Światło), gdy w nas wpływa,
automatycznie nas uspokaja,  gdyż usuwa z nas ciemność,  która
jest przyczyną naszego niepokoju i lęku. Bóg doskonale rozumie,
skąd  się  owa  ciemność  w  nas  bierze  -  wynika  ona  z  naszego
odsunięcia się od Niego, ponieważ wolimy te mniej światłe aspekty
naszego życia, które prowadzą nas do wewnętrznych wypaczeń i
dlatego  tak  istotnym jest,  aby  każdego  dnia  napełniać  się  Jego
Światłem,  gdyż  to  ono  zasila  nasze  energetyczne  struktury,
prowadząc nas do harmonii  i  głębszego duchowego rozkwitu. Im
więcej się Jego energii w nas wlewa, tym nasze duchowe połączenie
z Bogiem jest silniejsze, a nasze energetyczne blokady słabsze.

Musimy również pozbyć się wszelkich fałszywych wyobrażeń Boga,
jakie trzymamy w swojej głowie, abyśmy mogli Go "postrzegać" w
prawidłowy (czysty) sposób - jeżeli tego nie uczynimy, będziemy
patrzeć na Niego niczym na Słońce przez zabrudzone okno.
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Również  warto  podkreślić,  że  Bóg nie  jest  istotą  z  krwi  i  kości,
dlatego wytężanie naszego fizycznego wzroku,  aby Go zobaczyć,
nie ma żadnego sensu - jeżeli faktycznie chcemy Go poznać, należy
to uczynić poprzez wewnętrzne empiryczne doświadczenie. Natura
jest  jednym  z  najbardziej  przydatnych  miejsc  do  tego,  gdyż
przenika  przez  nią  boska  iskra  życia  (już  z  samego  faktu
przebywania  wśród  łąk  i  drzew  zwiększa  się  nasz  wewnętrzny
balans).

Innym elementem ułatwiającym nawiązanie  z  Nim kontaktu  jest
cisza, w którą bardzo łatwo wejść, gdy odnajdziemy piękny widok,
który zachwyci naszego ducha. Bóg również jest utożsamiany ze
Słońcem, gdyż tak On, jak i ono są elementami podtrzymującymi i
wspomagającymi życie.

Ogólnie rzecz ujmując, Bóg jest tajemnicą, a zarazem pradawną /
odwieczną / mistyczną energią, która (gdy jesteśmy na nią otwarci)
się w nas wlewa, dokonując w nas wielu energetycznych przemian,
co  ostatecznie  przyczynia  się  do  naszego  głębszego  rozkwitu
zwiększającego nasz duchowy potencjał, na czym mogą skorzystać
wszyscy ci,  którzy mają z taką "energetycznie ulepszoną" osobą
styczność.
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Osiąganie wewnętrznej wolności
(25.02.2020)

 

W  momencie,  w  którym  dostrzeżesz,  że  inne  osoby  nie  są
odpowiedzialne za to, co odczuwasz w swoim wnętrzu, otworzy się
przed tobą zupełnie  nowy świat (uruchomi się w tobie  całkowicie
nowa  perspektywa patrzenia).  Nie  będziesz  musiał  już  walczyć  z
ludźmi, aby ich zmienić, lecz wreszcie będziesz mógł zacząć się nimi
cieszyć i to pomimo faktu, że wciąż w ich obecności twoje wnętrze
będzie  generować  negatywne odczucia  -  oczywiście  będzie  się  to
działo wbrew twojej woli, ale w żadnym wypadku nie próbuj owych
odczuć, które się w tobie pojawiają blokować czy zmieniać, bo to
jedynie  doprowadzi  do  umocnienia  twojego  chaotycznego  stanu.
Natomiast jeżeli ktoś zachowa się wobec ciebie wyjątkowo nieładnie
(np. zaatakuje cię fizycznie),  to wiedz o tym, że masz prawo się
bronić!  Od  teraz,  gdy  będziesz  przebywać  wśród  ludzi,  będziesz
skupiać się na obserwowaniu swoich negatywnych odczuć oraz na
jednoczesnym dystansowaniu się od nich - to prawdopodobnie jedna
z  najskuteczniejszych  metod,  jakie  istnieją,  która  faktycznie
prowadzi do wewnętrznej przemiany (i to bez jakiegoś specjalnego
wysiłku z naszej strony!) i pozwala nam wreszcie wyrwać się spod
władzy, którą daliśmy innym ludziom, którzy w naszej przeszłości
byli  w  stanie  jednym słowem uczynić  nas  bardzo  radosnymi  lub
wyjątkowo przygnębionymi. Wiedza, że cały nasz emocjonalny ból
bierze  się  z  naszego  wewnętrznego  zaprogramowania,  a  nie  z
"niemiłych"  słów  wypowiadanych  w  naszym  kierunku  daje
niesamowitą  wolność.  Również  wyrwiemy  się  spod  władzy  osób,
które nas surowo osądzają,  gdyż będziemy rozumieć,  że one tak
naprawdę nie oceniają tego, czym faktycznie jesteśmy, lecz jedynie
swoje  wyobrażenie  naszej  osoby,  jakie  stworzyły  sobie  w  swojej
głowie (z którym oczywiście nie mamy zbyt wiele wspólnego). Idąc z
takim  nastawieniem  przez  życie,  osiągniesz  stan  wewnętrznego
spokoju, szybciej niż myślisz.
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Kłopotliwe pytania
(26.02.2020)

Wiele osób zadaje sobie różnego rodzaju duchowe pytania, te na
poziomie podstawowym brzmią mniej więcej tak: czy Bóg istnieje;
czy zamieszkuje w naszym ciele nieśmiertelna dusza; co się dzieje
po śmierci naszego mózgu; czy reinkarnacja faktycznie ma sens;
czy  istnieją  istoty  niematerialne  (anioły  i  demony);  czym  jest
karma i czy ma wpływ na nasze obecne życie itd. Są to pytania,
nad  którymi  faktycznie  warto  się  zastanowić,  gdyż  znalezienie
prawidłowej odpowiedzi (na którekolwiek z nich) może sprawić, że
nasze  życie  stanie  się  do  pewnego  stopnia  (mniejszego  lub
większego) łatwiejsze, gdyż jak wiemy: "Poznaj prawdę, a prawda
cię  wyzwoli".  Oczywiście  każdy  z  nas  może  mieć  trochę  inne
poglądy  na  powyższe  kwestie,  natomiast  nie  ma  to  specjalnego
znaczenia,  jeżeli  chodzi  o  naszą  moralność,  ponieważ  ona  u
każdego człowieka niezależnie od jego osobistych wierzeń może być
na bardzo wysokim poziomie!

Są też pytania bardziej skomplikowane tyczące się zagadnień takich
jak: Energia Kundalini,  zmiany w DNA, wyższe czakry. Osobiście
uważam,  że  jeżeli  dopiero  co  zaczynamy  naszą  przygodę  z
duchowością,  to  owe  tematy  powinniśmy  odłożyć  na  później,
ewentualnie  zaznajomić  się  z  nimi  wyłącznie  na  poziomie
podstawowym.  Natomiast  w  sytuacji,  w  której  faktycznie
zaczynamy doświadczać  pewnych  objawów budzącego  się  w nas
Kundalini, jest wręcz wskazane, abyśmy mocniej zgłębili owy temat
(byleby z dobrego źródła!).

Są  jeszcze  pytania  typu:  czy  Jezus  miał  żonę  /  dzieci;  czy
faktycznie umarł na krzyżu; czy żył przez jakiś czas w Indiach; co
dokładnie robił przed 30 rokiem życia. Jest to swego rodzaju seria
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pytań, która według mnie jest wyjątkowo kłopotliwa, ponieważ jest
wiele  różnych  teorii  dotyczących  tego  zagadnienia,  które
niejednokrotnie sobie przeczą... więc możemy mieć problem, aby
ustalić,  która  wersja  jest  faktycznie  zgodna  z  prawdą.  Szukanie
odpowiedzi  na  powyższe  pytania  mogą  doprowadzić  nas  do
momentu,  w  którym  najzwyczajniej  "zgłupiejemy"  od  ilości
informacji / teorii na ten temat, dlatego osobiście uważam, że tę
kwestię (jak już bardzo chcemy) powinniśmy badać z wyjątkową
rozwagą,  abyśmy nie  spowodowali  w swojej  głowie  zbyt  dużego
zamieszania,  jakie  może  nastąpić,  gdy  wtłoczymy  w  siebie  w
szybkim tempie zbyt wiele nowych informacji,  które często będą
przeciwstawne do tych obecnie  już  przez  nas posiadanych,  a  co
więcej niekoniecznie będą one oparte na prawdzie, z czego możemy
zupełnie nie zdawać sobie sprawy - i właśnie dlatego zalecam tak
dużą  ostrożność  w  badaniu  owego  wyjątkowo  skomplikowanego
zagadnienia!  Pomijając  fakt,  że  do  tego,  aby  być  szczęśliwym i
wysoce moralnym człowiekiem nie są nam potrzebne odpowiedzi na
powyższe kontrowersyjne pytania, co oczywiście wcale nie oznacza,
że nie możemy mocniej interesować się życiem Jezusa (to już nasz
indywidualny  wybór)  -  osobiście  zacząłbym  od  dokładnego
przeczytania  tego,  co  na  Jego  temat  mówi  Biblia,  gdyż  jak
mniemam, wydaje się ona najbardziej  wiarygodna w tej  kwestii,
chociaż  oczywiście  nie  jestem  pewien,  czy  wszystko,  co  w  niej
przeczytamy na Jego temat, jest w pełni zgodne z prawdą - również
nie  znajdziemy  tam  niektórych  zagadnień  nas  interesujących,  a
które są w innych źródłach... ale czy te inne źródła (których jest
całkiem sporo) są faktycznie godne uwagi? Na to pytanie już sami
musimy sobie odpowiedzieć. W internecie są również zagadnienia,
które niekiedy są celowo mocno koloryzowane, aby nas nimi silniej
zainteresować, lecz gdy mocniej się im przyjrzymy (poświęcając na
nie  sporą  ilość  swojego  czasu),  okazują  się  jedynie  wydmuszką
(czyimś wymysłem lub zagadnieniem niemożliwym do weryfikacji).
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Takie  "kolorowanki"  tyczą  się  często  takich  tematów  jak:
"kosmiczne  wojny",  "tajne  operacje",  "przeróżne  pozaziemskie
rasy"... i pomimo faktu, że do pewnego stopnia wierzę w tego typu
rzeczy  (mówiąc  w  bardzo  dużym  uproszczeniu),  to  sądzę,  że
wiarygodność owych tematów w internecie na ogół jest wyjątkowo
niska (oczywiście pomijając pewne wyjątki, które są zdecydowanie
godne  uwagi).  Pamiętajmy  o  jednym,  każdy  w  internecie  może
sobie powiedzieć (napisać), co mu tylko ślina na język przyniesie i
nie musi  przedstawiać na poparcie swoich tez żadnych dowodów
(może jedynie  stwierdzić,  że według niego takie są fakty i  tyle,
kropka), dlatego w niektórych kwestiach warto przyjąć stanowisko
bardziej  sceptyczne  /  wątpiące,  aby  nie  narobić  sobie
niepotrzebnego  bałaganu  w  swojej  głowie...  natomiast  w
momencie,  w  którym  ukończymy  budowę  swojego  duchowego
fundamentu,  powinniśmy  powoli  poszerzać  swoje  horyzonty,  ale
cały czas mając na uwadze, aby weryfikować informacje (na miarę
swoich możliwości), jakie wpadają w nasze ręce.

Duchowość (w najprostszym ujęciu) ma na celu zmniejszenie ilości
doświadczanego przez nas emocjonalnego bólu - jeżeli odpowiedzi
na duchowe pytania nie przybliżają cię do osiągnięcia owego celu,
to  może  warto  skierować  się  w  jakimś  innym  kierunku,  gdyż
najprawdopodobniej  kręcisz  się  w  kółko,  zgłębiając  zagadnienia
zupełnie ci  do niczego niepotrzebne,  które nie rozwiązują twoich
wewnętrznych problemów. Powinieneś skupiać się na wiedzy, która
będzie dla ciebie przede wszystkim owocna,  abyś mógł duchowo
wzrastać  i  abyś  ostatecznie  ukazał  swoje  piękno  światu...  w
przeciwnym razie wyposażysz swoją głowę w "setki" różnych teorii,
które będą jedynie zapychać twój mózg, który będzie (całkowicie
niepotrzebnie)  splątany  owymi  wątpliwej  jakości  informacjami,  a
twój duch dalej będzie cierpiał, szykując się do kolejnej inkarnacji.
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Bóg jako "woda życia"
(28.02.2020)

Bóg  jest  tajemnicą,  która  przenika  cały  Wszechświat,  jeżeli
wejdziesz  z  Nim w głębszy  kontakt,  otrzymasz  od  Niego  "wodę
życia", która się w ciebie wleje. Im częściej będziesz to czynił, tym
więcej owej "wody" otrzymasz - ona jest całkowicie darmowa i to
niezależnie od tego, czy jesteś złoczyńcą, czy człowiekiem prawym.
Nie  musisz  o  nią  usilnie  Boga  prosić,  gdyż  wystarczy  do  tego
jedynie twoja wewnętrzna otwartość i szczera chęć jej otrzymania -
ona jest naszym duchowym uzdrowieniem oraz cząstką życia, która
z  rozkoszą  nas  wypełni,  lecząc  nasz  wewnętrzny  ból  i  nasze
rozchwiane emocje.

Bóg  wcale  nas  nie  zmusza,  abyśmy  Mu  służyli,  my  sami  tego
chcemy,  gdy zaczynamy napełniać  się  Jego Światłem,  gdyż  owo
Światło jest substancją transformującą nasze skostniałe struktury...
to Ono przełamuje nasze mentalne ograniczenia i bariery... i wcale
nie jest powiedziane, że stanie się to z dnia na dzień. Proces naszej
transformacji  może  trwać  długie  lata,  ale  nie  przejmuj  się  tym,
gdyż  Boże  Światło  jest  "wodą",  która  jest  cierpliwa  i  swoimi
kroplami drąży w tobie swoje ścieżki, niczym w twardej skale, aby
dotrzeć do twojego rdzenia, aby go pobudzić i ponownie przywrócić
do życia... abyś odetchnął pełną piersią i abyś nauczył się cieszyć
swoją egzystencją, która jest przesączona radością i szczęściem...
dostrzeżesz  to  w  momencie,  gdy  twoja  transformacja  osiągnie
odpowiedni  poziom,  wtedy  empirycznie  dowiesz  się,  jak  to  jest
dzień w dzień chodzić z Bogiem za rękę, będąc z Nim w jedności.
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Nawiąż kontakt z rzeczywistością
(29.02.2020)

Wiele  osób  jest  tak  zabieganych  i  tak  bardzo  skupionych  na
codziennych sprawach, że mało kiedy mają okazję faktycznie się
zagłębić w rzeczywistość, która ich otacza. To jest jeden z głównych
powodów ich cierpienia, ponieważ jakby napełnili się nią po brzegi,
nie musieliby tak usilnie łaknąć czyjejś uwagi, czyjegoś pocieszenia,
czyjegoś dobrego słowa... po prostu nawiązaliby kontakt z Prawdą,
z  życiem  samym  w  sobie  i  mogliby  czerpać  z  niego  radość  w
dowolnych ilościach... natomiast mam takie wrażenie, że ludzie są
tak mocno zahipnotyzowani, że nawet nie zastanawiają się nad tą
kwestią lub najzwyczajniej nie widzą w tym większego sensu.

Dlatego  zachęcam  wszystkich  do  "otworzenia  oczu"  poprzez
praktykę  samoobserwacji  oraz  nieidentyfikowania  się  ze  swoimi
myślami,  emocjami  oraz ze  swoim ciałem fizycznym,  dodatkowo
zalecam, aby patrzeć na siebie w taki sposób, jakby wszystko, co
się nam przytrafia, przydarzało się komuś innemu - wtedy nasze
urazy w psychice (traumy) oraz różnego rodzaju blokady zaczną
powoli  się  rozpuszczać  (same z  siebie),  co  sprawi,  że  będziemy
stopniowo otwierać się na doświadczanie rzeczywistości, która tylko
czeka, aby nas napełnić swoim Światłem.

Początkowo może  się  ona  wydawać  smutna  lub  obojętna  wobec
nas, ale to nieprawda, ona jest pełna życia, które jest dosłownie na
wyciągnięcie naszej ręki, a co najlepsze nie musisz jej zaoferować
niczego w zamian, nawet swojej wdzięczności! Po prostu otwórz się
na  nią  i  wewnętrznie  rozkwitaj,  podlewając  swoje  smutki
rzeczywistością, która z czasem je w tobie rozpuści niczym światło,
które przegania ciemność.
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Nasze "prawdziwe Ja"
(29.02.2020)

Czy nasze "prawdziwe Ja" (nie mylić z "ziemskim ego") może być
przez nas intelektualnie zrozumiane / poznane? Z tego, co wiem, to
raczej  na  pewno  "nie",  gdyż  za  każdym razem,  gdy  się  z  nim
mocniej  jednoczymy,  doświadczamy czegoś  na  zasadzie  "pustki"
lub "pradawnej energii przenikającej Wszechświat", natomiast nasz
umysł nie jest w stanie w żaden sposób tego aspektu pojąć, gdyż
owo  doświadczenie  wykracza  poza  jakiekolwiek  słowa.  Niekiedy
mam wrażenie, że nasze "prawdziwe Ja" jest jasnym światłem, lecz
gdy jakaś nasza myśl się do niego zbliży, od razu znika niczym w
pustce. Prawdopodobnie owym światłem (substancją niemożliwą do
intelektualnego zrozumienia) jest nasza dusza, która jest połączona
z "niewidzialną energią" (Bogiem), która przenika całą przestrzeń -
ktoś kto już osiągnął poziom zjednoczenia empirycznie rozumie tę
kwestię - taka osoba jest "kroplą", która już wpadła do "oceanu".

Myślę, że każdy z nas jest właśnie taką "kroplą", jedynie nadaje się
jej różne nazwy takie jak: dusza, cząstka Boga, dziecko Boże, iskra
Boża, Boże Światło, "prawdziwe Ja" itd. Jakkolwiek byśmy "siebie"
(tego,  czym  faktycznie  jesteśmy)  nie  nazwali,  można  z  całą
pewnością  stwierdzić,  że  jeżeli  naprawdę  rozpoznamy  swoją
prawdziwą  naturę  i  się  w  niej  głęboko  zanurzymy,  życie  stanie
przed nami otworem, gdyż od tej pory będziemy szli przez nie z
podniesioną głową, dodatkowo będziemy samoistnie napełniali się
wewnętrznym spokojem, będą przychodzić do nas natchnione myśli
oraz będzie na naszą głowę spadać kojący balsam łagodzący nasz
wewnętrzny  ból,  ponieważ  będziemy  połączeni  z  wielkim
kosmicznym oceanem (Bogiem),  który  nieprzerwanie  będzie  nas
zasilać swoją wodą życia (Boską Energią).
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Nasza prawdziwa natura
(01.03.2020)

 
Naszą  prawdziwą  naturą  jest  wewnętrzna  dobroć  (potrzeba
kochania  innych),  wysoki  stopień  wrażliwości  (empatii)  oraz
posiadanie  głębokiego  zrozumienia  odnoszącego  się  do
zachodzących w drugim człowieku procesów (mechanizmów), które
są związane z jego wewnętrznym zaprogramowaniem - ten ostatni
element jest jednym z najistotniejszych, gdyż to on pomaga nam
zrozumieć  przyczynę  stojącą  za  "niewybalansowanym"
zachowaniem człowieka, które jest związane z jego bolesną traumą,
która  się  w  nim  znajduje.  Z  powodu  różnych  nieprzyjemnych
sytuacji, jakie nas w życiu spotykają, tworzą się w nas pewnego
rodzaju zapisy, które powodują, że jesteśmy do pewnego stopnia
(mniejszego  lub  większego)  wypaczeni  i  dlatego  powinniśmy
nasączyć nasze wnętrze światłem zrozumienia, które usunie nasze
"czarne  struktury",  które  się  w  nas  zagnieździły,  a  których  nie
powinno  tam  być.  Ciemność,  która  nas  wypełnia,  powoduje,  że
zachowujemy się inaczej, niż w rzeczywistości byśmy tego chcieli. 

Jesteśmy niczym osoba, która jest związana grubą liną... z jednej
strony mamy do pewnego stopnia możliwość poruszania się, ale z
drugiej strony nasze ruchy są skrępowane i silnie ograniczone (im
nasze wewnętrzne zaprogramowanie jest bardziej negatywne, tym
nasze ruchy są mocniej zniewolone). Dlatego tak istotnym jest, aby
rozumieć, skąd owo zaprogramowanie się w nas wzięło (z naszych
bolesnych doświadczeń, jakie spadły na nas w tym życiu)... gdy się
od niego zdystansujemy, będziemy w stanie poluzować ową linę,
która krępuje nasze ruchy i  będziemy mogli  z  każdym kolejnym
dniem zacząć nabierać w swoje płuca coraz to więcej powietrza,
powracając  powoli  do  normalnego  funkcjonowania  w  otaczającej
nas rzeczywistości.

87



Nie zmieniaj innych na siłę
(01.03.2020)

Nie  próbuj  zmieniać  innych  na  siłę,  bo  albo  doprowadzisz  do
chwilowej kłótni, albo do trwałej utraty kontaktu z ową osobą. Ktoś,
kto faktycznie potrzebuje pomocy, gdy usłyszy nasze światłe słowa,
sam będzie chciał ich słuchać, gdyż dostrzeże ich wartość.

Niestety  niekiedy  może  się  zdarzyć,  że  mając  dobre  intencje,
będziemy siłowo kogoś zmuszać, aby się zmienił (wbrew jego woli),
czyniąc  takiej  osobie  z  tego powodu więcej  szkody niż  pożytku,
ponieważ może być ona zupełnie niegotowa na pewne etapy, które
będzie  musiała  z  naszego  powodu  przejść...  co  w  konsekwencji
może  spowodować  w  niej  jeszcze  więcej  traum  i  urazów,
ostatecznie  doprowadzając  ją  do  mocniejszego  wycofania  i
zamknięcia  w  sobie...  więc  nie  zmieniaj  nikogo  na  siłę,  jedynie
delikatnie przedstaw swój pomysł na rozwiązanie danego problemu,
ale  jeżeli  zauważysz,  że  ktoś  nie  jest  nim  zainteresowany  lub
podchodzi  do  niego  wrogo,  to  grzecznie  wycofaj  się  z  takiej
rozmowy i skieruj swoje słowa do tych, którzy są na nie otwarci.

Pierwotną  przyczyną  kryjącą  się  za  chęcią  do  zmieniania  innych
powinna być bezwarunkowa miłość, a nie negatywne uczucia, jakie
możesz  w  sobie  posiadać...  więc  dopilnuj,  abyś  w  pierwszej
kolejności wysprzątał swoje wnętrze, osiągając wewnętrzny spokój,
inaczej  będziesz  zmieniać  innych,  aby  nie  generowali  w  tobie
negatywnych  odczuć  (a  to  jest  bardzo  zła  motywacja  do
działania!)... dodatkowo upewnij się, że twoje nauki, jakie innym
chcesz głosić, są przez ciebie wewnętrznie doświadczone, aby po
czasie nie wyszło, że pomimo że twoje słowa brzmią mądrze, są w
środku puste.
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Wewnętrzny rozkwit
(03.03.2020)

Jedyną  drogą,  aby faktycznie  poznać  Boga,  jest  własny rozkwit.
Jeżeli  człowiek  nie  osiągnie  wewnętrznej  harmonii,  nie  będzie  w
stanie doświadczać Jego obecności, ponieważ będzie on odgrodzony
od Boga swoją ciemnością,  która się  w nim zalęgła...  dlatego w
pierwszej kolejności należy zrobić z nią porządek, rozświetlając ją
Bożym  Światłem  i  własnym  głębokim  zrozumieniem...  wtedy
niczym  za  pomocą  magicznej  szczotki  wymieciemy  ze  swojego
wnętrza  wszystko  to,  co  przeszkadza  nam  w  faktycznym
doświadczaniu Jego obecności.

I  nie  każ  Bogu  stać  przed  twoim "domem"  i  w  nieskończoność
pukać do twoich "drzwi", pozwól Mu wejść do środka i się rozgościć,
lecz  zanim  Bóg  będzie  w  stanie  w  tobie  na  dobre  zamieszkać,
będziesz musiał solidnie oczyścić swoje serce, w którym znajduje
się Jego Tron, który musi być wysprzątany, aby Bóg mógł na nim
zasiąść i aby mógł z niego promieniować na wszystkie żywe istoty
swoją nieskończoną dobrocią.

PS. Bóg do jakiegoś stopnia mieszka w każdym z nas, ale nie może
przejawić  swojej  pełnej  obecności  (Bożej  Chwały)  z  powodu
naszego zabrudzonego wnętrza, dlatego tak istotnym jest, abyśmy
je dokładnie wyczyścili... - im staranniej to uczynimy, tym silniej
będziemy Go na co dzień doświadczać, ponieważ Jego moc, która
się w naszym wnętrzu przejawi, rozbudzi nasze duchowe aspekty,
co przełoży się na zwiększenie naszego szczęścia, spokoju, dobroci i
mądrości, doprowadzając nas do głębszej duchowej harmonii.
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Ból jest naszym najlepszym nauczycielem
(04.03.2020)

Droga do Boga prowadzi niekiedy poprzez kręte ścieżki, które mogą
nie  jeden  raz  spowodować,  że  upadniemy  na  ziemię,  zdzierając
sobie nasze kolana... lecz zadajmy sobie wyjątkowo istotne pytanie,
czy nieprzyjemne doświadczenia mogą okazać się dla nas w jakimś
stopniu pomocne? Według mnie zdecydowanie "tak",  gdyż każdy
wewnętrzny ból, jaki się w nas pojawia, wskazuje nam na to, że
jest  w  nas  jakiś  nieuświadomiony  (a  zarazem  nierozwiązany)
problem, któremu powinniśmy się mocniej przyjrzeć.

Pamiętajmy  natomiast,  że  nasza  negatywna  reakcja  (na  świat
zewnętrzny), która owy ból wytwarza, pojawia się tylko i wyłącznie
w naszym wnętrzu.  Również  zdawajmy sobie  sprawę z  tego,  że
każda  reakcja  wpierw  musi  zostać  stworzona  /  zapoczątkowana
poprzez  jakąś  pojedynczą  nieprzyjemną  sytuację,  która
najprawdopodobniej będzie miała miejsce w naszym dzieciństwie, a
następnie  wraz  z  upływającym  czasem  będzie  ona  wzmacniana
poprzez kolejne negatywne doświadczenia, jakie będą wchodzić w
nasze progi.

Co więcej, gdybyśmy nie odczuwali żadnego wewnętrznego bólu, w
kontakcie z drugim człowiekiem, nie mielibyśmy potrzeby, aby go
zmieniać  czy  atakować.  Natomiast  to,  co  powinniśmy  sobie
koniecznie uświadomić to to, że nasz ból powodowany jest przez
naszą  reakcję,  która  wynika  z  naszego  wewnętrznego
zaprogramowania i to tym aspektem powinniśmy się zająć, a nie
próbą zmiany naszego rozmówcy, bo to nie on jest tutaj głównym
problemem, tylko "my".
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Tego typu perspektywa względem owego zagadnienia doprowadzi
do ogromnej zmiany w naszym życiu, ponieważ zrozumiemy, że ten
wewnętrzny ból to nasz najlepszy nauczyciel wskazujący nam na
to, co w naszym wnętrzu wymaga jeszcze naprawy, więc zamiast
walczyć  z  innymi  ludźmi,  skup  się  na  osiąganiu  prawdziwego
stoickiego spokoju, a gdy już zrozumiesz jak dokładnie postępować,
gdy wchodzi w twoje progi "ciężka emocja", twoje życie całkowicie
się  odmieni,  gdyż  twoje  negatywne  reakcje  nie  będą  już
przejmować  nad  tobą  kontroli  (lub  będą  robić  to  jedynie
okazjonalnie i to wyłącznie na krótką chwilę)... będą one niczym
wzburzone fale na morzu, lecz ty nie będziesz już łodzią (jaką byłeś
wcześniej),  która  się  z  nimi  zmaga,  lecz  będziesz  latarnikiem
patrzącym na nie z bezpiecznej  pozycji  i  pomimo że wciąż będą
silnie  uderzać  o  twoje  fundamenty,  ty  pozostaniesz  (w
zdecydowanej większości przypadków) całkowicie niewzruszony, a
co więcej  owe fale z czasem same osłabną, gdyż nie będzie już
nikogo kto by chciał z nimi walczyć.
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Przydatna wiedza i praktyka
(04.03.2020)

Ludzie  w  dzisiejszych  czasach  bardziej  interesują  się  pradawną
Atlantydą  niż  własnymi  emocjami,  ale  na  ogół  coś,  co  pobudza
wyobraźnię,  jest  ciekawsze  niż  żmudna  i  monotonna  praca  nad
sobą.

Obecnie  mamy dostęp do ogromnej  ilości  wiedzy  i  tylko od nas
zależy, czy wybierzemy taką, która nas mocniej (intelektualnie /
duchowo)  rozbudzi,  czy  jednak  skierujemy  się  ku  informacjom,
które jedynie zaspokoją naszą ciekawość, ale nie zaprowadzą nas w
żadne  konkretne  miejsce  (ostatecznie  okażą  się  dla  nas
bezowocne).

Osobiście proponuję skupić się przede wszystkim na tym, co nas
faktycznie  duchowo  rozwinie,  według  mnie  takimi  rzeczami  są:
wysokiej  jakości  duchowe  artykuły  /  wykłady  (wiedza),  różnego
rodzaju techniki  medytacyjne (doświadczenie),  tai-chi  /  qiqong /
joga, spokojna muzyka (dopasowana do naszego gustu i potrzeb),
przebywanie wśród natury itp.

Dodatkowo zachęcam każdego do duchowej praktyki w momencie,
w którym kładziemy się spać... - to idealny czas na medytację /
kontemplację  /  samoobserwację  (wybierz  metodę,  która  tobie
najbardziej odpowiada). Bardzo dużym ułatwieniem jest to, że gdy
leżymy  w  łóżku  (w  takiej  pozycji  zalecam  praktykę),  to
automatycznie  (bezwysiłkowo)  wchodzimy  w  stan  głębszego
odprężenia i to bez stosowania jakichś wymyślnych technik, które
miałyby nam w tym jakoś specjalnie pomóc (jedynie warto złączyć
ręce jak do modlitwy, gdyż szybko i  skutecznie pogłębia to nasz
medytacyjny stan).
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Najlepsze  jest  to,  że  podczas  leżenia  w  łóżku  nie  dość,  że  jest
cicho,  to  dodatkowo  nie  mamy  już  żadnych  obowiązków  do
wykonania,  po  prostu  najzwyczajniej  idziemy  spać,  więc  mamy
idealne warunki,  aby skupić się na duchowej praktyce. Osobiście
zalecam codziennie poświęcać na nią (przed zaśnięciem) od 15 do
90  minut  w  zależności  od  naszego  nastroju  i  chęci.  Również
dodatkowo możemy to czynić rano (tuż po przebudzeniu się), jeżeli
nie  musimy  iść  do  szkoły  /  pracy.  Tego  typu  systematyczna
praktyka  pomoże  nam  szybciej  wzrastać  i  na  pewno  mocno
zaowocuje to w naszym codziennym życiu (przełoży się to na nasz
wewnętrzny balans).

PS.  Oczywiście  nie  zapominajmy  o  jakiejś  duchowej  praktyce  w
ciągu dnia.  Jeżeli  jesteśmy mocno zabiegani,  to samoobserwacja
prawdopodobnie  będzie  najlepszym  wyborem,  gdyż  możemy  ją
stosować niezależnie od wykonywanych prac / obowiązków.
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Techniczny aspekt naszego bólu
(06.03.2020)

Czemu ciągle usilnie próbujemy zmieniać innych ludzi, skoro owe
negatywne  odczucia  są  w  nas?  Odpowiedź  jest  bardzo  prosta,
ponieważ przypisujemy im winę za to,  co pojawia się w naszym
wnętrzu, lecz zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że robimy
to tak naprawdę całkowicie bezzasadnie, gdyż to nie ich "wulgarne"
zachowanie jest faktyczną przyczyną stojącą za odczuwaniem przez
nas  owych  negatywnych  odczuć,  lecz  nasze  zaprogramowanie,
które na nie burzliwie reaguje... i  to właśnie owa reakcja zadaje
nam ból, a nie cudze słowa skierowane w naszym kierunku!

Jedni ludzie będą na dane słowa reagować negatywnie, a inni (na
dokładnie  takie  same  słowa  wypowiedziane  w  dokładnie  takiej
samej sytuacji) zupełnie inaczej (różnica w reakcji wynika z tego,
że każdy z nas posiada odmienne wewnętrzne zaprogramowanie,
ponieważ przeszliśmy w swoim życiu inne doświadczenia, które nas
w różny sposób ukształtowały).

Gdy  wpada  w  nas  czyjeś  słowo,  nasze  zaprogramowanie
przepuszcza je  przez  siebie  i  decyduje  czy  obdarzyć  nas bólem,
radością,  czy  ewentualnie  przyjąć  postawę  całkowicie  neutralną.
Warto  tutaj  dodać,  że  my  sami  kiedyś  nie  reagowaliśmy  tak
negatywnie, jak obecnie to czynimy, gdyż nasza reakcja z czasem
się  w  nas  wzmocniła  z  powodu  kolejnych  negatywnych
doświadczeń,  jakie  spadały  na  naszą  głowę,  do  których  nie
podchodziliśmy w odpowiedni sposób, co jedynie pogarszało nasz
stan.

Zrozumienie tego aspektu sprawi, że nie będziemy już winić innych
ludzi za nasz wewnętrzny ból, gdyż będziemy wiedzieli, że czysto
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technicznie  nie  oni  go  powodują,  lecz  czyni  to  nasze
zaprogramowanie,  które  go  generuje  /  wytwarza  -  tego  typu
podejście  do  owego  zagadnienia  daje  niesamowitą  swobodę  w
przebywaniu  i  rozmawianiu  z  innymi  ludźmi  (wreszcie  będziemy
mogli zacząć się nimi cieszyć, zamiast ciągle ich obwiniać za to, że
nie są wobec nas tacy, jacy byśmy chcieli, aby byli).

PS.  Nie  należy  siłowo  zmieniać  naszej  negatywnej  reakcji,  co
więcej,  nie musimy nawet wiedzieć dokładnie jakie wydarzenie z
naszej przeszłości ją spowodowało (taka detektywistyczna postawa
nie jest potrzebna, a nawet może okazać się wyjątkowo szkodliwa).
Po prostu skup się na (wręcz powierzchownym) zrozumieniu (skąd
owa  reakcja  się  w  tobie  bierze),  obserwowaniu  (jej)  i
dystansowaniu się (od niej), to jest w pełni wystarczające. Jeżeli
zaczniesz  zbyt  mocno  komplikować  ową  praktykę,  sam  sobie
zaszkodzisz i nigdy nie ujrzysz w swoim wnętrzu pięknego słońca,
które tylko czeka, aby obdarzyć cię swoim blaskiem.
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Kilka słów końcowych

 

Dziękuję  wszystkim  za  przeczytanie  mojej  książki.  Mam szczerą
nadzieję, że dostarczyła ona Wam wielu głębszych przemyśleń i że
chociaż  w  jakimś  niewielkim  stopniu  ulepszyła  Wasze  życie  /
wnętrze.  Niech  takie  duchowe  aspekty  jak  wewnętrzny  spokój  i
bezinteresowna miłość zawsze będą w Was obecne.

 Dobry Samarytanin
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