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Kilka słów wstępu
 

Jest to moja trzecia książka (pierwsza to: "Myśli Natchnione" spisywana
w  latach  2011-2016;  druga  to:  "Luźne  duchowe  przemyślenia"
spisywana  w  latach  2016-2018).  Jest  ona  napisana  lekko  inaczej
względem moich poprzednich książek np.  nie ma w niej  spisu treści,
gdyż składa się ona wyłącznie z moich duchowych przemyśleń, które na
ogół  są  bardzo  krótkie  (szczególnie  w  początkowej  części  książki)...
wiele z nich składa się dosłownie z jednego zdania, ale są też i takie,
które  mają  ich  więcej,  gdyż  była  potrzeba,  aby  moja  myśl  została
mocniej rozwinięta. Bardzo się starałem, aby nie pisać czegoś, co byłoby
niezrozumiałe  dla  czytelnika,  chociaż  nie  wykluczam,  że  niektóre
(pojedyncze)  przemyślenia  mogą  być  lekko  trudniejsze  w  odbiorze,
natomiast na ogół tyczą się one wyższych duchowych aspektów, które
nie do końca mogą być ujęte w prostych słowach (lub w takich, które od
razu  są  zrozumiałe  dla  absolutnie  każdego);  również  nigdy  nie
spisywałem swoich przemyśleń na siłę (dlatego w niektórych miesiącach
prawie ich nie ma, a w innych jest ich aż nadto), po prostu cierpliwie
czekałem  na  natchnienie  i  gdy  przychodziło,  brałem  się  za  pisanie
(dokładnie każde przemyślenie wielokrotnie sprawdzając).  Zależało mi
na  tym,  aby  owe  przemyślenia  płynęły  z  mojego  wnętrza  (aby  były
nasiąknięte  odgórnym  natchnieniem)  i  aby  były  w  stanie  pobudzić
czytelnika do głębszych duchowych refleksji i mam cichą nadzieję, że mi
się to udało. Zapraszam do lektury.
 

Dobry Samarytanin



1)._"Wszystko dąży do harmonii,  więc nie przeszkadzaj życiu swoimi
negatywnymi  czynami  czy  emocjami,  bo  nigdy  owej  harmonii  nie
doświadczysz" - 11.01.2019

────────────────────────────────────────────────────

2)._"Porzuć iluzję, a Prawda zostanie objawiona" - 23.02.2019

────────────────────────────────────────────────────

3)._"Jesteś jak piękny kwiat czekający na rozkwit, więc napełniaj się
rzeczywistością, a któregoś dnie rozkwitniesz" - 23.02.2019

────────────────────────────────────────────────────
4)._"Niech  twoje  oko  patrzy...  niech  twoja  świadomość  czuwa…  a
zobaczysz krainę dotąd przed tobą ukrytą" - 23.02.2019

────────────────────────────────────────────────────

5)._"Grzech to odejście od Prawdy" - 26.02.2019

────────────────────────────────────────────────────

6)._"Jak  ktoś  chce  doświadczyć  Boga  musi  wyjść  poza  słowa"  -
12.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

7)._"Skoro dźwięk jest falą, to czym jest cisza?" - 12.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

8)._"Większość ludzi utożsamia się z fikcyjnym obrazem samego siebie,
gdyż  tak  naprawdę nigdy  nie  pojęli  kim (lub  czym)  faktycznie  są"  -
17.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

9)._"Prawda  jest  wieczna...  tak  samo  jak  i  my...  gdyż  właśnie  nią
jesteśmy" - 17.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

10)._"Życie  nie  jest  koszmarem...  ale  twoje  negatywne
zaprogramowanie już tak" - 17.03.2019

────────────────────────────────────────────────────



11)._"Koszmar zwany życiem się skończy, gdy otworzysz oczy (wtedy
iluzja przeminie, a ciebie wypełni zrozumienie)" - 17.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

12)._"Nikt ciebie nie zmusza, abyś spał... to ty wybierasz ścieżkę snu i
ignorancji" - 17.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

13)._"Bycie przebudzonym nie boli...  natomiast  tkwienie  w iluzji  (we
śnie) już tak" - 17.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

14)._"Prawdziwe przebudzenie to ostatnia rzecz, o której ludzie myślą,
gdyż zdecydowanie wolą zmieniać innych, niż siebie" - 17.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

15)._"Nie  w  wiedzy  (intelektualnej)  leży  sekret  poznania...  lecz  w
obserwacji, bo to ona doprowadza do przebudzenia" - 17.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

16)._"Prawda nigdy nikogo nie odrzuca... co najwyżej ty odrzucasz Ją" -
17.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

17)._"Zamiast się z kimś kłócić spróbuj go zrozumieć" - 24.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

18)._"Zrozumienie to klucz do szczęśliwego życia" - 24.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

19)._"Nie każda duchowa wiedza prowadzi do wzrostu... skup się tylko
na tej, która ciebie harmonizuje" - 24.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

20)._"Nie trać czasu na wyższą wiedzę, jeżeli  do niej nie dorosłeś" -

24.03.2019

────────────────────────────────────────────────────



21)._"Gdy  wypełnisz  się  miłością  pustka  w  twoim  sercu  zniknie"  -
24.03.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

22)._"Nic  nie  jest  ważniejsze  niż  stan  wewnętrznej  równowagi"  -
24.03.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

23)._"Tęsknisz za Bogiem, bo nie osiągnąłeś stanu jedności z Nim" -
24.03.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

24)._"Gdy się budzisz świat się nie zmienia... po prostu ty zaczynasz go
inaczej postrzegać" - 24.03.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

25)._"Życie  jest  radością,  ale  twoje  negatywne  zaprogramowanie
utrudnia ci dostrzeżenie tego" - 24.03.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

26)._"Za  częste  interesowanie  się  przeszłością  nie  stworzy  dobrej
przyszłości, bo zapomnimy o tym, co dzieje się teraz, a to właśnie to, co
dzieje się teraz tworzy naszą przyszłość" - 25.03.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

27)._"Niewiedza jest źródłem wszelkiego zła" - 25.03.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

28)._"W  dniu,  w  którym  zrozumiesz  swoją  prawdziwą  naturę
przestaniesz czynić nieprawość" - 25.03.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

29)._"Uważaj na ludzi, którzy naciągają fakty dla własnych korzyści" -
26.03.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

30)._"Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tylko narzekają, bo prędzej czy
później pociągną cię w dół" - 26.03.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────



31)._"Niektórzy całe życie psioczą na rzeczywistość, polityków, potężne
elity  u  władzy...  ale  nigdy  nie  proponują  faktycznej  alternatywy...
zawsze będą ciskać (w innych i nie tylko) gromy, ale nigdy nie wleją w
człowieka faktycznej nadziei" - 26.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

32)._"Niektórzy  nie  chcą  niczego  w  swoim  życiu  zmienić...  chcą  po
prostu wciąż narzekać" - 26.03.2019

────────────────────────────────────────────────────

33)._"Dusza (Duch) komunikuje się z nami na swój unikalny sposób
(dzieje się to bardziej w sferze mistycznej niż intelektualnej)... podczas
komunikacji z własną duszą (mistyczna chwila) będziesz zjednoczony z
Prawdą...  natomiast  nie  oczekuj,  że  wynikiem  owego  zjednoczenia
(komunikacji) będzie przekaz w postaci słów... raczej otrzymasz drobinki
energii  (posiadające  zakodowane  "wyższo-wymiarowe"  informacje),
które wpadną w twoje ciało i niczym wiatr wiejący w żagle poprowadzą
cię przez kolejny okres twojego życia" - 09.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

34)._"Wątpienie może przyczynić się do usunięcia z nas iluzji, a ślepa
wiara może doprowadzić nas do fanatyzmu." - 17.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

35)._"Empiryczne doświadczenie jest lepszym fundamentem niż ślepa
wiara, która ostatecznie może okazać się fikcją" - 17.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

36)._"Natura Boga jest niepojęta i nie do objęcia przez ludzki umysł" -
18.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

37)._"Dyskusja o Bogu jest dobra, ale doświadczanie Go w ciszy jest
znacznie lepsze" - 18.05.2019

────────────────────────────────────────────────────



38)._"Poprzez  naturę  najłatwiej  nawiązać  kontakt  z  Bogiem"  -
18.05.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────

39)._"Nie oskarżaj Boga o zło, gdyż Bóg ze złem nie ma absolutnie nic
wspólnego" - 18.05.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────

40)._"Najlepsza modlitwa to trwanie w Bogu" - 21.05.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────

41)._"Balans między sercem a rozumem (umysłem) jest ważniejszy niż
wszelkie materialne skarby tego świata" - 24.05.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────

42)._"Przestań próbować być kimś kim nie jesteś... bądź sobą... swoją
najlepszą wersją siebie... ale nie najlepszą wersją kogoś innego... nie
naśladuj powierzchownie innych, lecz przyjrzyj się sobie, aby odkryć to,
kim faktycznie jesteś" - 25.05.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────

43)._"Nie umiesz  opisać zapachu róży,  ale  próbujesz  opisać słowami
Boga? Słowa nie są w stanie tego uczynić, daremny twój trud... Boga się
doświadcza, a nie opisuje... gdyż jak można opisać coś, co jest niepojęte
dla naszego umysłu? Jedyne co ci  pozostaje to kontemplacja i  niemy
zachwyt... chociaż oczywiście możesz nieudolnie próbować ująć Boga w
słowa... ale owe słowa będą niczym ramy dla czegoś, co w ramach się
nie mieści... co wykracza poza wszelkie ograniczenia" - 25.05.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────

44)._"Nie  nakładaj  na  rzeczywistość  swoich  wyobrażeń  (filtrów),  bo
nigdy nie ujrzysz jak ona faktycznie wygląda... i będzie się zdarzać, że
widok tych samych drzew czy ptaków, które widzisz każdego dnia będzie
cię  nudzić...  ale  to  wina  właśnie  tych  filtrów,  które  nakładasz  na
rzeczywistość...  gdy  je  zdejmiesz  nuda  zniknie  i  pojawi  się  cichy
zachwyt" - 25.05.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────



45)._"Kontakt z Prawdą da ci więcej szczęścia i spełnienia niż kontakt z
własną  adrenaliną,  ale  aby  to  zrozumieć  musisz  nawiązać  z  Prawdą
głęboką  relację...  tylko  i  wyłącznie  wtedy  możesz  to  zrozumieć...  w
przeciwnym wypadku zawsze będzie ciągnąć cię do większej ilości emocji
nasączonych adrenaliną" - 25.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

46)._"Nikt  kto  cię  prawdziwie  kocha  nie  będzie  cię  krzywdzić"  -
25.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

47)._"Przemoc  wobec  kogokolwiek  to  niezrozumienie  swojej  boskiej
natury...  to  bycie  wciąż  nieoszlifowanym diamentem pogrążonym we
śnie" - 25.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

48)._"Zdenerwowanie  to  wynik  naszego  programowania  (które  jest
spowodowane naszymi przeszłymi doświadczeniami w tym wcieleniu)...
nie  próbuj  go  zmienić  (bo  tylko  pogorszysz  sytuację)...  również  nie
próbuj  na  siłę  się  uspokoić  (bo  może  dojść  do  tłumienia  w  sobie
gniewu)...  po  prostu  dostrzeż  swoją  "mechaniczność"  (wynikającą  z
twojego  zaprogramowania)  i  się  od  swojej  negatywnej  reakcji
(zdenerwowania)  zdystansuj,  a  z  czasem zmiana  nastąpi  sama  (i  to
bezwysiłkowo)" - 26.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

49)._"Możesz zobaczyć rzeczywistość, możesz ją usłyszeć oraz poczuć...
ale  nie  możesz  jej  opisać  (a  jeżeli  będziesz  próbować  zrobisz  to
wyjątkowo nieudolnie)" - 26.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

50)._"Musisz poznać siebie, aby odnaleźć Boga - Ty nie jesteś Bogiem,
lecz  jesteś  Jego  częścią...  ty  i  On  to  jedno,  ale  zarazem  jesteście
"dwoma"  personami...  ty  jesteś  sobą...  oraz  Bóg  jest  sobą...  niby
oddzielni... ale zarazem jesteście jednym (w jedności)" - 26.05.2019

────────────────────────────────────────────────────



51)._"Bóg może być przez ciebie doświadczony, ale nie może być przez

ciebie  zrozumiany...  Bóg  jest  tajemnicą  i  tajemnicą  pozostanie"  -

26.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

52)._"Szczęście jest twoim podstawowym (oraz naturalnym) stanem...

więc  przestań  je  blokować  swoimi  pragnieniami,  które  według  ciebie

powinny ci je dać" - 26.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

53)._"Najpierw osiągnij wewnętrzny spokój, a później zmieniaj sobie (w

świecie zewnętrznym) co tylko chcesz" - 26.05.2019

────────────────────────────────────────────────────

54)._"Nikt tak nie psuje opinii Bogu jak ludzie" - 05.06.2019

────────────────────────────────────────────────────

55)._"Ludzie, którzy Boga nigdy nie doświadczyli często mają na Jego

temat najwięcej do powiedzenia" - 06.06.2019

────────────────────────────────────────────────────

56)._"W ciszy  odnajdziesz  Boga,  ale  i  tak  twój  umysł  nie  będzie  w

stanie Go pojąć" - 06.06.2019

────────────────────────────────────────────────────

57)._"Człowiek  przed  przebudzeniem  dużo  rozmawia  (dyskutuje)  o

Bogu...  natomiast  po  przebudzeniu  popada  w  milczenie  (ciszę)"  -

06.06.2019

────────────────────────────────────────────────────

58)._"Nie rozumiesz siebie, więc cierpisz" - 17.06.2019

────────────────────────────────────────────────────

59)._"Usunięcie fałszu powoduje ujrzenie Prawdy" - 18.06.2019

────────────────────────────────────────────────────



60)._"Jeżeli  masz  mówić  o  duchowości  w  niezrozumiały  sposób
(używając zbyt wyrafinowanego języka) to lepiej, abyś nie mówił o niej
wcale. Mędrzec mówi w prosty sposób, a ktoś kto chce się wywyższyć
używa trudnych niezrozumiałych słów, które brzmią mądrze, ale mają
małą  skuteczność  zmiany  drugiej  osoby...  a  niekiedy  owe
(skomplikowane) słowa powodują więcej zamieszania (chaosu w głowie)
niż pożytku" - 19.06.2019

────────────────────────────────────────────────────

61)._"Jeżeli  chcesz  zebrać  musisz  zasiać,  nie  ma  innej  drogi"  -
20.06.2019

────────────────────────────────────────────────────

62)._"Zamiast  innych  atakować,  spróbuj  ich  w  pierwszej  kolejności
zrozumieć (szczególnie ich sposób myślenia i to w co wierzą) - spokojna
dyskusja da znacznie więcej niż obrzucanie się błotem. Osoby do których
nie da się dotrzeć (lub nie umiemy tego dokonać) najlepiej zignorować,
szkoda naszego czasu na wzniosłe słowa lub wiedzę, której druga strona
nie chce przyjąć ani rozważyć. Nie narzucaj się ze swoją wiarą / wiedzą
osobom,  które  nie  są  otwarte  na  kulturalną  dyskusję  na  ten  temat.
Uszanuj to, że ktoś może mieć inne zdanie od twojego i że nie będzie
zainteresowany  dyskusją  z  tobą.  Wciskanie  na  siłę  swoich  poglądów
innym ludziom może być odebrane przez nich jako akt agresji, co szybko
zakończy  jakąkolwiek  dalszą  wymianę  zdań  i  pogrzebie  szanse  na
dojście do wspólnego konsensusu" - 27.06.2019

────────────────────────────────────────────────────

63)._"Kto  nie  odrzuci  swoich  fałszywych  wyobrażeń  o  Bogu  ten  Go
nigdy prawdziwie nie pozna" - 27.06.2019

────────────────────────────────────────────────────

64)._"W  Bogu  nie  ma  ciemności...  ciemność  jest  w  tobie  i  twoim
zadaniem  jest  się  rozświetlić,  niczym  Bóg  jest  rozświetlony"  -
27.06.2019

────────────────────────────────────────────────────



65)._"Ujrzenie  prawdy  bywa  bolesne...  ale  jakże  wyzwalające"  -
27.06.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

66)._"Bóg nigdy nikogo nie ukarał...  tym zajmuje się nasze poczucie
winy, gdy Prawda zostaje nam objawiona..." - 27.06.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

67)._"Napychanie sobie głowy zbyt dużą ilością duchowej wiedzy może
być przeszkodą w doświadczaniu Boga - będzie ci bardziej zależeć na
tym,  aby  wiedzieć,  zamiast  na  tym,  aby  doświadczać.  Pewnych
doświadczeń nie da się opisać słowami, więc nie można "pochwalić" się
znajomym,  natomiast  wiedzą  wyczytaną  z  książek  już  tak  -  ten  kto
empirycznie doświadcza Boga popada w milczenie, już żadne słowa nie
mają znaczenia, gdyż doświadczenie samo w sobie wychodzi poza nie" -
01.08.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

68)._"Nie  zazdrość  ludziom,  którzy  osiągają  wielkie  rzeczy  (a
przynajmniej  ty  je  takimi  widzisz)...  każdy  ma  swoje  indywidualne
przeznaczenie...  ty  się  jedynie  skup  na  swoich  własnych  życiowych
celach...  jeżeli  ciągle  będziesz  patrzeć  z  zazdrością  na  innych  nie
wykonasz swojego planu na to życie,  bo zamiast  pracować nad sobą
będziesz podziwiać innych, co nie przyczyni się do twojego wzrostu" -
03.08.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

69)._"Punkt  zerowy  w  głowie  to  punkt,  w  którym  odnajdujesz
wewnętrzny spokój" - 03.08.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

70)._"Myślenie  tylko  i  wyłącznie  sercem  może  przyczynić  się  do
podejmowania nielogicznych, a zarazem szkodliwych decyzji (z których
taka osoba początkowo nie będzie w ogóle zdawać sobie sprawy)._Nie
można  zapominać  o  naszym  rozumie,  który  jest  nam  dany,  aby
zablokować niektóre zbyt pochopne działania, kierowane współczuciem i
chęcią niesienia pomocy" - 05.08.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



71)._"Manipulacja w dzisiejszych czasach jest tak powszechna, że bez
porządnej edukacji w niektórych tematach lepiej nie zabierać zdania w
dyskusji w towarzystwie wyrażając swój pogląd opierając go na jedynie
kilku zdaniach przeczytanych w internecie - niewiedza nie jest powodem
do wstydu - ew. podkreślmy, że nie do końca wiemy jak się faktycznie
sprawy mają" - 05.08.2019

────────────────────────────────────────────────────

72)._"Postawa  zamknięta  trzyma  cię  bezpiecznie  w  twoim
światopoglądzie,  ale  zarazem  nie  pozwala  ci  wyjść  z  błędnych
przekonań...  jesteś  niczym niewolnik  trzymający się  swojego pana,  u
którego jest ci względnie dobrze - smak wolności pozostaje nieznany, bo
złote kraty są zbyt lśniące i odbierające chęć do zmiany" - 05.08.2019

────────────────────────────────────────────────────

73)._"Spowiedź jest niczym kąpiel, ale zrozumienie swoich błędów (w
tym  błędnych  przekonań)  jest  niczym  oświecenie  w  blasku  Pana"  -
05.08.2019

────────────────────────────────────────────────────

74)._"Jeżeli masz potrzebę ciszy to odłóż książkę i się w niej zatop" -
07.08.2019

────────────────────────────────────────────────────

75)._"Czytasz duchowe pisma, aby doświadczyć tego, co jest między
słowami" - 07.08.2019

────────────────────────────────────────────────────

76)._"Droga do Boga prowadzi poprzez ciszę" - 07.08.2019

────────────────────────────────────────────────────



77)._"Jeżeli ktoś w dyskusji ciebie zakrzyczy, to nie oznacza to tego, że
ma rację... to jedynie oznacza to, że ciebie zakrzyczał - Prawda wciąż
pozostaje  niezmienna,  może  być  ew.  przykryta  krzykiem  (głośnymi
słowami twojego oponenta), ale nic ponad to... ale kto ma uszy niechaj
słucha,  bo  niekiedy  może  nam przemknąć  przed  nosem poszerzenie
naszej świadomości, które byłoby dla nas wyjątkowo korzystne... więc
zamiast krzyczeć skup się i  słuchaj, a może coś dobrego zyskasz dla
siebie i  to za darmo...  jest tu wymagana jedynie twoja otwartość na
nowe informacje (na nowe spojrzenie / inną perspektywę) - ale jeżeli
szczerze  nie  rozpoznasz  w  kierowanym  do  ciebie  przekazie  Prawdy
(mając postawę otwartą), możesz odrzucić przekazywane ci informacje
jako zbędne lub szkodliwe" - 08.08.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────

78)._"Wątpienie  jest  cudowne,  gdyż  obdziera  człowieka  z  iluzji
(nieprawdy)  -  czysta  Prawda  nie  ulegnie  dezintegracji  pomimo
długotrwałego wątpienia - Prawda jest niczym potężna skała, na której
buduje się dom, który ma solidnie trwać - Prawda jest czymś pierwotnym,
czymś niezbywalnym, nieroztapialnym, niedezintegrowalnym, nie da się
jej wymazać - jest to czysty rdzeń istnienia" - 08.08.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────

79)._"Wejdź w ciszę  swojego serca,  a  nawiążesz  sekretny  kontakt  z
Bogiem - wtedy nie słowa będą miały znaczenie, a to co pomiędzy nimi"
- 09.08.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────

80)._"Bóg podchodzi do wszystkich z należytą wrażliwością... a czy ty
postępujesz podobnie? Czy dostrzegasz swoje oraz cudze wewnętrzne
zaprogramowanie? Jeżeli nie, może być ci trudno prawidłowo (z należytą
wrażliwością i zrozumieniem) podejść do drugiego człowieka, aby ujrzeć
go  w  jego  faktycznych  barwach...  aby  odpowiadać  mu  precyzyjnie,
dopasowując swoje słowa do jego toku myślenia... i aby oddziaływać na
jego negatywne zaprogramowanie w sposób je leczący" - 09.08.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────



81)._"Jeżeli  wciąż mechanicznie  reagujesz (i  nie  jesteś  w stanie  być
"ponad"  ową  mechaniczną  reakcją)  to  znaczy,  że  wciąż  jesteś
zniewolony przez swoje wewnętrzne programowanie - nie obdarzaj się z
tego faktu negatywnym uczuciem, tylko poświęć czas na obserwowanie
swojej mechaniczności (i się od niej zdystansuj - tak jakbyś obserwował
ją  u  kogoś  innego),  a  może  któregoś  dnia  doświadczysz  prawdziwej
mentalnej wolności" - 10.08.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

82)._"Im mniej przywiązań tym mniej powodów, aby wracać tutaj w
następnym życiu" -13.08.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

83)._"Ciesz  się  wszystkim,  ale  nie  przywiązuj  się  do  niczego"  -
13.08.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

84)._"Nie eskaluj konfliktu, jeżeli nie ma ku temu wyraźnej potrzeby...
bądź raczej wodą, która go gasi niż ogniem, który go wznieca - świat
potrzebuje więcej miłości, zrozumienia i mądrości - te wartości promuj, a
nie kłótnie i  niepotrzebne spory, które prędzej  zniszczą świat,  niż  go
uleczą"- 23.08.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

85)._"Jeżeli widzisz, że dyskusja, w której bierzesz udział do niczego
konstruktywnego nie prowadzi, a co więcej druga strona tak naprawdę
nawet  nie  ma  zamiaru  ciebie  dokładnie  wysłuchać  i  przeanalizować
twoich argumentów po prostu się z niej wycofaj - szkoda twojego czasu
na jałowe spory" - 23.08.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

86)._"Najlepszą odtrutką na manipulację jest Prawda" - 26.08.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



87)._"Nie staraj się być zbawcą świata / zbawcą całej ludzkości - po
prostu skup się na podstawach, czyli na spalaniu własnej karmy oraz na
własnym rozkwicie - a jak przy okazji wytworzysz jeszcze trochę dobra
to wspaniale - wtedy można stwierdzić, że ewidentnie twoja inkarnacja
nie poszła na marne - miej również na uwadze, że branie na swoje barki
zbyt dużego ciężaru (większego niż jest ci karmicznie zapisane) może
zakończyć  się  twoją  porażką  (czyli  niewypełnieniem  twojego
karmicznego planu na owe wcielenie)" - 02.09.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

88)._"Nie  czuj  się  lepszy  tylko  dlatego,  że  otworzyły  ci  się  oczy  na
pewne sprawy (często jest to kwestia przeznaczenia / karmy, a nawet
wręcz  przypadku) -  zamiast  się wywyższać podsuń kilka dobrych rad
swoim  bliskim,  pomóż  im  poradzić  sobie  z  ich  mentalnymi  czy
emocjonalnymi  problemami  -  pomóż  im  przezwyciężyć  ich  błędne
wierzenia... ale nie rób tego siłowo, bądź delikatny niczym dżentelmen.
Jeżeli będziesz zbyt stanowczy i twardy prędzej ich do siebie zniechęcisz
niż im pomożesz, miej to na uwadze" - 03.09.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

89)._"Im więcej  supełków karmicznych rozwiążesz w tym życiu,  tym
mniej zniewolony nimi będziesz w kolejnym" - 03.09.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

90)._"Świadomość  (twoje  prawdziwe  "Ja")  patrzy  na  rzeczy,  które
przemijają (które ulegają zmianie) - natomiast twoje "Ja" wydaje się być
niezmienne, trwałe, nieprzemijające, spróbuj to dostrzec" - 07.09.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

91)._"Gdy byłeś nieświadomy "Prawdy" (szeroko rozumianej) czyniłeś
głupoty... teraz jesteś "świadomy" ("twoje oczy są otwarte") i już owych
głupot  nie  czynisz,  natomiast  może  się  zdarzyć,  że  będziesz  mieć
poczucie winy z powodu złych (lub głupich) czynów, jakie popełniłeś w
przeszłości...  ale  czy faktycznie  warto  się  "biczować"  za czyny,  które
zrobiłeś będąc we śnie?" - 19.09.2019

────────────────────────────────────────────────────



92)._"Kto sieje manipulacje / strach ten jest wrogiem ludzkości... ale
zarazem jest  ofiarą  swojej  własnej  nieświadomości  (niewiedzy)  -  nie
należy takiej osoby potępiać, raczej należy szczegółowo ukazać przed
całym  światem  jej  manipulacje  i  nieprawdy,  jakich  się  dopuszcza"  -
23.09.2019

────────────────────────────────────────────────────

93)._"Prawda rozbija nasze iluzje / fałszywe wierzenia" - 23.09.2019

────────────────────────────────────────────────────

94)._"Zawsze  pierwszy  krok  jest  najtrudniejszy...  dlatego  czasem
trzeba  się  zmusić,  aby  go  wykonać  -  w  późniejszym  czasie  za  tą
niedogodność sobie podziękujemy widząc, że było warto" - 05.10.2019

────────────────────────────────────────────────────

95)._"Przymus rodzi sprzeciw" - 06.10.2019

────────────────────────────────────────────────────

96)._"Prawda jest silniejsza od fałszu, więc nie używaj fałszu, aby coś
udowodnić" - 07.10.2019

────────────────────────────────────────────────────

97)._"Jeżeli nie próbujesz zrozumieć drugiej osoby, to czy możesz ją
faktycznie  wyraźnie  widzieć?  -  najpierw  ujrzyj  ją  w  jej  prawdziwych
barwach, wraz z jej zaprogramowaniem (które sprawia, że zachowuje się
ona czasem nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli) i miej to na uwadze,
gdy będziesz chciał ją surowo osądzić" - 07.10.2019

────────────────────────────────────────────────────

98)._"Czy  zahipnotyzowana  osoba  jest  winna  swoich  czynów?"  -
07.10.2019

────────────────────────────────────────────────────

99)._"Czy najlepszą modlitwą nie jest przypadkiem bycie (trwanie) w
jedności z Bogiem?" - 07.10.2019

────────────────────────────────────────────────────



100)._"Dyskutowanie o przeszłości  (historii)  jest cenne, wyciąganie z
niej wniosków jest jeszcze cenniejsze, ale zastanawianie się nad tym, co
można  zrobić  obecnie,  aby  było  lepiej  już  teraz  (lub  w  najbliższej
przyszłości) jest najcenniejsze" - 16.10.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

101)._"Jeżeli  chcesz,  aby ktoś cię uzupełnił,  to oznacza,  że sam nie
jesteś kompletny... - więc zadbaj wpierw o swoją kompletność... i gdy
już to zrobisz, może się okazać, że nie potrzebujesz osoby, o którą tak
walczyłeś  (bo  błędnie  sądziłeś,  że  jest  ci  ona  potrzebna  do  twojego
szczęścia)" - 16.10.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

102)._"Gdy czujemy do drugiej osoby pożądanie, nazywamy to miłością
(zakochaniem), natomiast faktem jest, że pożądanie miłością nie jest -
to  zupełnie  dwie różne kwestie  -  miłość  nigdy nie  jest  zaborcza,  ani
nigdy nie chce kontrolować drugiej osoby, a w wielu związkach tak jest,
co raczej nie świadczy dobrze o samym związku - również upatrywanie
swojego szczęścia w obiekcie zakochania nie jest właściwe, możesz być
w pełni szczęśliwy bez tej osoby, naprawdę... w końcu zanim ją poznałeś
bywałeś szczęśliwy, to teraz bez owej osoby nie możesz?" - 17.10.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

103)._"Jeżeli  chcesz  widzieć  Prawdę  wyraźniej  musisz  w  pierwszej
kolejności  pozbyć  się  tego,  co  ją  zakrywa,  a  tym  czymś  jest
nieprawdziwa informacja (wierzenie) w twojej głowie, dostrzeż to i  ją
usuń  (lub  przetransformuj),  wtedy  twoje  postrzeganie  będzie
klarowniejsze" - 30.10.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

104)._"Odsiej  to,  co  prawdziwe  od  tego,  co  nieprawdziwe  -  wtedy
ujrzysz fakty, a nie mity" - 30.10.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

105)._"Nie  bój  się  zmienić  zdania  na  jakiś  temat,  samotne  bycie  w
Prawdzie jest ważniejsze, niż tkwienie w wygodnym fałszu" - 30.10.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────



106)._"Słowa mogą jedynie wskazywać na Prawdę (niczym palec  na
księżyc), ale nigdy nią nie będą, gdyż Prawda wychodzi poza słowa oraz
Prawda  nie  jest  słowem samym w  sobie...  słowa  mogą  być  dobrym
nośnikiem "Prawdy", ale jednak słowo jest tylko słowem, a Prawda jest
aż Prawdą - jedno i drugie to coś zupełnie innego, niczym dwa różne
światy... słowa są związane z mówieniem (dźwiękiem) a Prawda z ciszą,
w której ją odnajdujesz, chociaż ciężko ci o niej cokolwiek powiedzieć,
gdy już jej faktycznie doświadczysz" - 05.11.2019

────────────────────────────────────────────────────

107)._"Zapach  kwiatu  jest  bliżej  Prawdy  niż  tekst  w  książce"  -
09.11.2019

────────────────────────────────────────────────────

108)._"Niektórzy poczują się źle (będą mieli coś na zasadzie wyrzutów
sumienia), gdy nie wrzucą kilku "groszy" żebrzącemu, którego spotkają
na ulicy... ale jeżeli tak faktycznie się dzieje, to czy w takim wypadku
danie żebrzącemu pieniędzy wypływa z naszego miłosierdzia, czy raczej
jest  to  forma  ochrony  naszego  wnętrza  przed  tym  negatywnym
uczuciem,  jakie  się  pojawi,  gdy  się  mu  owych  pieniędzy  (czy
czegokolwiek innego) nie da?" - 26.11.2019

────────────────────────────────────────────────────

109)._"Zadawanie pytań (wątpienie) nie jest zbrodnią... zbrodnią jest
ślepe wierzenie we wszystko, co ktoś powie lub napisze - taka postawa
prowadzi do fanatyzmu... więc kwestionuj, dociekaj, szukaj... ale nigdy
nie ignoruj tych, którzy mają odmienne zdanie od twojego... bo może
właśnie to ty jesteś tym, który dał się zaślepić fałszem i nie jest w stanie
tego  dostrzec...  dlatego  poszanuj  osoby,  które  kwestionują  twoje
wierzenia  przedstawiając  konkretne dowody na poparcie  swoich tez  -
koniec końców nie musisz się z nimi zgodzić, ale odrzucając odmienne
zdanie  w  przedbiegach  możesz  utrwalić  swoje  błędne  wierzenia  na
kolejne długie lata (o ile one faktycznie takie są)" - 27.11.2019

────────────────────────────────────────────────────



110)._"Zamiast  brać  tabletki  na  zgagę  popracuj  nad schudnięciem -
pość (o samej wodzie) każdego dnia minimum 16-17 godzin (najlepiej
ustal  sobie sztywne godziny od do), a rezultaty będą wspaniałe i  dla
twojego zdrowia i dla twojej kieszeni - nie jest to wcale takie trudne, jak
może  ci  się  wydawać,  a  warto  o  do  zadbać,  aby  nie  musieć
przedwcześnie przerywać swojej misji na tej planecie... - oczywiście w
żadnym aspekcie nie doprowadzaj się do skrajności, nie głódź się, jedz w
miarę normalnie... nie przejmuj się aż tak tym, co jesz... gdy będziesz
przestrzegać  postu,  on  zrobi  wszystko  za  ciebie  (a  przynajmniej  do
jakiegoś mocno zadowalającego efektu, bo później będzie trzeba albo
rozszerzyć post, albo dopracować dietę, ale to już w etapie końcowym, a
nie  gdy  masz  większą  nadwagę  i  dopiero  zaczynasz  ją  zrzucać)"  -
28.11.2019
────────────────────────────────────────────────────

111)._"Natura bywa niesamowicie brutalna (w której koniec końców i
tak odnajdujemy harmonię i piękno), a jednak to nie ona zadaje nam
ból,  tylko nasze własne reakcje (nad którymi i  tak nie panujemy, bo
dzieją  się  mimowolnie,  bez  jakiejkolwiek  naszej  wolnej  woli)"  -
28.11.2019
────────────────────────────────────────────────────

112)._"Im  wyraźniej  widzisz  zaprogramowanie  danej  osoby  (jej
mentalne zniewolenie i mechaniczność), tym masz mniejszą ochotę na
jej osąd, nawet ten najmniejszy" - 29.11.2019
────────────────────────────────────────────────────

113)._"Odnajdziesz  spokój,  gdy  odnajdziesz  Prawdę  i  się  z  nią
połączysz" - 02.12.2019
────────────────────────────────────────────────────

114)._"Czysty  umysł  to  nie  wszystko,  musisz  jeszcze  usunąć  swoje
negatywne programowanie, aby faktycznie doświadczyć wewnętrznego
szczęścia" - 03.12.2019
────────────────────────────────────────────────────



115)._"Kontemplacja (skupienie swojego serca i  umysłu na Bogu) to
jedna z najlepszych form medytacji" - 03.12.2019
───────────────────────────────────────────────────
116)._"Zrozumienie  Boga  przekracza  nasze  możliwości  -  musimy Go
bardziej  czuć,  niż  rozważać  nad  Nim  w  sposób  intelektualny  (On
wykracza poza nasz intelekt)" - 03.12.2019

────────────────────────────────────────────────────
117)._"Nie w słowach Boga odnajdujesz, lecz w cichym skupieniu nad
Jego bytem" - 03.12.2019

────────────────────────────────────────────────────
118)._"Słowa mogą prowadzić do Boga (niczym palec wskazujący na
konkretną rzecz), ale Nim nie są i Nim nie będą" - 03.12.2019

────────────────────────────────────────────────────
119)._"Boga  się  nie  widzi  (wizualnie),  Boga  się  doświadcza
(wewnętrznie)" - 05.12.2019

────────────────────────────────────────────────────
120)._"Jeżeli  oczekujesz  od  innych,  aby  cię  komplementowali  czy
chwalili, to masz spory problem" - 05.12.2019

────────────────────────────────────────────────────
121)._"Czy smuci  cię  myśl,  że za 100 lat  nikt  (lub prawie nikt)  nie
będzie o tobie pamiętać? Jeżeli tak, to wciąż masz nad czym pracować" -
05.12.2019

────────────────────────────────────────────────────
122)._"Jeżeli moja reakcja jest mechaniczna (totalnie poza moją wolą i
kontrolą) to czy jestem za nią odpowiedzialny? ... i czy należy mnie za
nią winić?" - 05.12.2019

────────────────────────────────────────────────────
123)._"Jeżeli  nie  możesz  osiągnąć  sukcesu  finansowego,  to  może
chociaż  pokuś  się  o  sukces  w  byciu  wewnętrznie  szczęśliwym"  -
05.12.2019

────────────────────────────────────────────────────



124)._"Skupmy  się  na  tym,  aby  promieniować  naszą  naturalną
dobrocią, ale niekoniecznie z całodobowym uśmiechem na twarzy - gdy
będziemy próbować wszystkim pokazać, jacy to jesteśmy dobrzy i święci
doprowadzi  nas  to  tylko  do  rozwoju  naszego  ego...  i  stanie  się  ono
bardzo wyrafinowane... i trudniejsze do usunięcia" - 07.12.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

125)._"Twoje prawdziwe Ja (nie mylić z fikcyjnym / iluzorycznym ego)
zawsze jest spokojne, to twoje wewnętrzne programowanie (stworzone
w tym wcieleniu) sprawia, że się trzęsiesz" - 07.12.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

126)._"Nie  próbuj  wszystkim  wcisnąć  tego,  że  się  przebudziłeś,  bo
zrobisz  z  siebie  tylko  głupka...  niech  twoje  czyny  i  słowa  o  tym
świadczą... ale niech owe słowa nie będą wypowiadane na pokaz, tylko
niech będą adekwatne do zaistniałej sytuacji i niech ich nie będzie więcej
niż  jest  to  konieczne,  bo  może  zajść  pokusa  popisywania  się  swoją
wiedzą,  czy  duchowymi  zwrotami  w  taki  sposób,  aby  przed  innymi
zabłysnąć...  ale  to  doprowadzi  cię  tylko  do  umocnienia  twojego
ziemskiego ego (pogłębienia w tobie iluzji / stanu snu) i oddalenia od
twojej prawdziwej natury (od tego, kim faktycznie jesteś) - będziesz się
bardziej skupiać na tym, aby zrobić na kimś wrażenie, niż aby faktycznie
komuś pomóc - jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to nie ty jesteś gwiazdą
wieczoru, tylko osoba potrzebująca" - 07.12.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

127)._"Z czasem wielu z nas zapomina czym jest wewnętrzne szczęście
(przeważnie ono zanika wraz z upływem wieku dziecięcego)... pochłania
nas praca czy inne życiowe obowiązki... zamiast szczęścia czujemy stres
lub  swego  rodzaju  nieprzyjemne  napięcie,  które  rzadko  kiedy  nas
opuszcza...  ciągle  za  czymś  gonimy  i  czegoś  szukamy...  ale  gdy  w
dorosłym życiu do owego uczucia ponownie powracamy jesteśmy niczym
wniebowzięci... jakbyśmy ponownie odkryli czym jest życie i o co w nim
tak  naprawdę  chodzi...  przypomina  nam  się  smak  dzieciństwa...  ta
beztroska i brak odgórnie narzuconych na nas obowiązków (mam tu na
myśli okres jeszcze przed rozpoczęciem zajęć szkolnych)" - 10.12.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



128)._"Czy  mogę  mieć  pretensje  do  osoby,  która  jest  wobec  mnie
niemiła, ale jest tak zaprogramowana, że nie jest ona w stanie postąpić
inaczej? Jej zachowanie jest wręcz mechaniczne, niczym bicie naszego
serca, które jest całkowicie poza naszą kontrolą, tak samo i owa osoba,
zupełnie  nad  sobą  nie  panuje  (działa  niczym  w  hipnozie)  -  miejmy
nadzieję,  że  któregoś  dnia  ujrzy  ona  swoją  mechaniczność  /  swoje
zaprogramowanie i się od niego zdystansuje... i zacznie je obserwować
niczym naukowiec spoglądający na mrówki,  który chce zrozumieć ich
zachowanie" - 10.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

129)._"Nie  każdy  może  zostać  milionerem,  ale  każdy  może  być
wewnętrznie  szczęśliwy  -  wystarczy  porzucić  to,  co  nieprawdziwe,  a
Prawda sama się wyłoni... i w naszym sercu zawita wiosna i pozostanie
już tam na zawsze... do końca naszych ziemskich dni" - 10.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

130)._"Doświadczenie  swojego  prawdziwego  Ja  (swojej  esencji
duchowej)  jest  kluczowym  aspektem  rozwoju  duchowego...  jest  to
fundament,  z  którego czerpie się natchnienie  i  mądrość...  stajesz się
wtedy  Słońcem,  które  promieniuje  swoim  światłem  (mądrością)  na
innych" - 10.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

131)._"Gdy  namalujesz  na  swoim  czole  kreski  (jak  robi  się  to  w
Indiach), zapuścisz długie włosy i  brodę lub przyodziejesz odpowiedni
strój  duchowy,  to  twoja duchowość nie  zmieni  się  nawet  o  milimetr,
jedynie próbujesz być odbierany jako guru / jako osoba duchowa, ale to
wszystko marność, gdyż skupiasz się bardziej na tym, jak ludzie będą
cię  odbierać  zewnętrznie  niż  na  tym,  jaki  jesteś  wewnętrznie  -  dla
prawdziwego guru nie są istotne elementy zewnętrzne, on dba o to, co
znajduje się wewnątrz niego, czyli dba o swoją esencję duchową; taki
guru doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nadmierne skupianie się
na  swoim  zewnętrznym  wizerunku  rozwinęłoby  jedynie  jego  ego  i
oddzieliłoby go od jego duchowego Ja" - 11.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────



132)._"Nie czuję jedności  z twoim hipnotycznym stanem (jedynie go
dostrzegam)... ale czuję jedność z twoim prawdziwym Ja - jesteśmy tym
samym, tą samą duchową esencją, więc ja i ty to jedno, ale to jedno
tyczy  się  naszej  esencji  duchowej,  a  nie  czegokolwiek  innego"  -
11.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

133)._"Duch  Święty  nie  sprawi,  że  nagle  pojmiesz  zawiłe  równania
matematyczne, Duch Święty jest od mądrości duchowej, a nie od tego,
co możesz pojąć intelektualnie z książek" - 11.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

134)._"To,  że  jakiś  guru  powiedział,  że  to  twoje  ostatnie  ziemskie
wcielenie  nie  oznacza  tego,  że  to  prawda  -  brak  odpowiedniego
wewnętrznego  oczyszczenia  raczej  na  pewno  ściągnie  cię  tutaj  z
powrotem" - 11.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

135)._"Nie  dawaj  ludziom  marnego  pocieszenia  w  postaci  pustych
sloganów...  daj  im  czystą  Prawdę,  gdyż  ona  sama  w  sobie  jest
najlepszym  pocieszeniem,  ale  aby  im  coś  takiego  dać  wpierw  sam
musisz się z nią połączyć" - 11.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

136)._"Weź odpowiedzialność za swoje słowa i  czyny - zanim komuś
podeślesz  jakąś  informację  upewnij  się,  że  jest  ona  prawdziwa  lub
podkreśl, że nie jesteś do końca pewien, jak się sprawy w tej materii
mają...  i  nie  krytykuj  tych,  którzy  rzetelnie  wszystko  sprawdzają  i
starają się oddzielić prawdę od fikcji - takich ludzi potrzeba światu, aby
nie utonął w kłamstwie i manipulacji" - 11.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

137)._"Spokojna dyskusja opierająca się na dowodach /  faktach jest
więcej warta niż dyskusja nasiąknięta emocjami, więc jeżeli w dyskusji
emocje górują nad dowodami / faktami oznacza to, że dojście do prawdy
może być niemożliwe" - 11.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────



138)._"Jeżeli chcesz mieć pewność, że nie jesteś w błędzie lub że twój
pogląd jest właściwy, dokładnie zbadaj to, co mówią osoby, które mają
odmienne zdanie od twojego" - 11.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

139)._"Natchnienie pochodzi od twojego prawdziwego Ja, które, gdy się
z  nim zjednoczysz  nasącza  twoją  głowę duchową mądrością  -  wtedy
zaczynasz  tworzyć  duchowe  dzieła,  które  mogą  wyrażać  się  poprzez
taniec,  śpiew,  tworzenie  rzeźb,  malowanie  obrazów  czy  pisanie
duchowych książek - nigdy nie wiadomo, jaki dar się w nas obudzi, gdy
energia od naszego prawdziwego Ja zacznie w nas mocniej płynąć" -
11.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

140)._"Ludzie,  którzy osiągnęli  większy sukces przeważnie zajmowali
się  stale  i  długoterminowo tą  samą dziedziną,  więc  jeżeli  chcesz  być
milionerem  lub  osobą  oświeconą,  musisz  się  temu  bezgranicznie
poświęcić,  ale wybierz mądrze, abyś nie zmarnował swojego życia na
coś, co ostatecznie nie będzie miało większej wartości" - 11.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

141)._"Jeżeli  chcesz  faktycznie  komuś  pomóc  w  jego  duchowych  /
mentalnych  problemach  nie  używaj  zbyt  skomplikowanych  terminów
(których na ogół się używa, aby podkreślić swoją wiedzę i inteligencję),
bo  nie  zostaniesz  zrozumiany,  co  ostatecznie  wprowadzi  więcej
zamieszania i dezorientacji u osoby potrzebującej niż faktycznej pomocy
- język duchowy musi być prosty i tym właśnie powinni się cechować
nosiciele  Światła.  Pamiętaj,  że  celem samym w sobie  jest  faktyczna
pomoc  osobie  potrzebującej,  a  nie  próba  zaimponowania  jej
niezrozumiałymi  terminami,  których się  celowo używa,  aby  zrobić  na
innych wrażenie  -  taka  postawa tylko  rozwija  nasze  ziemskie  ego"  -
12.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

142)._"Utraciłeś  kontakt  ze  swoim  prawdziwym Ja,  więc  nadmiernie
cierpisz - połącz się z nim ponownie, a doznasz ukojenia" - 12.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



143)._"Z twojego duchowego doświadczenia płynie głęboka mądrość,
dostrzeż  to  i  nie  polegaj  tylko  na  wiedzy  zawartej  w  duchowych
książkach, bo słowa są tylko słowami, możesz je czytać przez lata, ale
bez własnego wewnętrznego doświadczenia pozostaną na zawsze puste"
- 12.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

144)._"Kontemplacja i samoobserwacja to wyjątkowo pomocne techniki
medytacyjne  w  odnalezieniu  swojego  prawdziwego  Ja;  stosuj  je
codziennie, a z czasem twoje życie całkowicie się odmieni" - 12.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

145)._"Jeżeli duchowa wiedza, którą przekazujesz ludziom nie zmienia
ich, to oznacza, że jest bezużyteczna lub zbyt trudna do przyswojenia -
zmień  swój  język  (na  prostszy)  lub  metodę  transformacji,  jaką
proponujesz na bardziej skuteczną - nie tkwij w schematach, które są
bezowocne" - 12.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

146)._"Jeżeli  twoja  głowa  napełnia  się  Boskim  natchnieniem
wykorzystaj to i zrób z tego jakiś użytek, który przyniesie dobro światu
(choćby najmniejsze)" - 12.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

147)._"Gdy zatapiasz się w swoim prawdziwym Ja znika wszelka myśl,
a ty doświadczasz  błogiej  ciszy,  która nie  sprawie ci  bólu -  wreszcie
masz poczucie, że odnalazłeś to, co jest celem rozwoju duchowego /
wieloletniej  medytacji  -  w  końcu  odnalazłeś  siebie  (czyli  to,  czym
faktycznie jesteś)... ale nawet jeżeli doświadczysz swojego prawdziwego
Ja  to  i  tak  nie  zrozumiesz  czym  ono  faktycznie  jest,  ponieważ  to
wykracza poza ludzki rozum... natomiast nie będzie to dla ciebie zbyt
istotne, gdy faktycznie stworzysz z nim jedność" - 12.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

148)._"Ludzie oświeceni mają jedno wspólne doświadczenie, odczuwają
esencje  swojego  bytu  /  swojego  Ja  (tego  czym  faktycznie  są)"  -
12.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



149)._"Zajmowanie się rozwojem duchowym jest  dobre dla każdego,
gdyż naszą prawdziwą naturą jest esencja duchowa" - 12.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

150)._"Sto  razy  cenniejsze  jest  dać  komuś  dobrą  radę  (która  w
efektywny sposób tej osobie pomoże) niż aby za wszelką cenę starać się
wymusić na tej osobie poprzez odpowiednie mówienie (celowo ciche i
łagodne) czy specyficzne zachowanie (nadmierne uśmiechanie się itp.),
aby  nas  postrzegała  jako  osobę  duchową  (niektórym bardzo  na  tym
zależy, aby być tak postrzeganym, ale to tylko kolejna zagrywka ego)...
po prostu bądź sobą i nie staraj się na siłę być duchowym guru, bo od
udawania jeszcze nikt  się świętym nie stał  (nawet jeżeli  inni  nas tak
postrzegają) - oczywiście łagodność sama w sobie jest dobrą cechą, ale
niech ona się przejawia w tobie w sposób naturalny, a nie na pokaz, gdy
np.  spotykasz  się  z  innymi  ludźmi,  bo  koniec  końców będziesz  tylko
rozwijać  swoje  ego,  co  będzie  oddalać  cię  od doświadczania  swojego
prawdziwego Ja (swojej Jaźni)" - 14.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

151)._"Nie możesz wymuszać na innych, aby stosowali się do twoich
rad; po prostu powiedz, co masz do powiedzenia i pozwól im (zgodnie z
ich wolną wolą) podjąć własną decyzję, czy ową radę przyjąć i wcielić ją
w życie, czy może ją całkowicie odrzucić - wybór należy do nich, tak jak i
wszelkie  konsekwencje  owego  wyboru;  ty  jedynie  masz  powiedzieć
swoje, a reszta jest już ich działką" - 14.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

152)._"Na ogół człowiek rozkwita bardzo powoli, więc nie nastawiaj się
na to, że twój rozkwit będzie szybki (lub znacznie szybszy od innych);
pewne elementy w duchowości po prostu wymagają sporej ilości czasu i
nie  jesteśmy  w stanie  ich  w  żaden  sposób  przyśpieszyć  (choćbyśmy
bardzo tego chcieli), tak samo, jak nie jesteśmy w stanie wymusić na
drzewie,  aby  rosło  10x  szybciej,  tak  samo  nie  jesteśmy  w  stanie
wymusić  na  sobie,  abyśmy  w  miesiąc  zrobili  postępy,  jak  ktoś,  kto
właściwie  (prawidłowo)  praktykuje  od  10  lat;  musimy  uzbroić  się  w
cierpliwość,  jeżeli  chcemy  doznać  głębokiej  wewnętrznej  przemiany,
innej drogi nie ma" - 14.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────



153)._"To, że naczytałeś się sporej ilości duchowych pism nie oznacza
tego,  że od razu wskoczyłeś  na poziom, jaki  jest  tam przedstawiony
(niektórzy niestety odnoszą takie wrażenie, ale czas / życie szybko to
weryfikuje)" - 14.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

154)._"Nie  naśladuj  zewnętrznego  zachowania  mistrzów  duchowych
(gdy nie przerobiłeś swojej wewnętrznej duchowej ścieżki), bo będziesz
jak ładnie pomalowana matrioszka, która bywa piękna z zewnątrz, ale
pusta w środku" - 14.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

155)._"Doświadczanie  swojego  prawdziwego  Ja  (swojej  Jaźni)  jest
głównym  celem  rozwoju  duchowego  -  to  w  tym  doświadczeniu
odnajdujesz  spokój  i  pocieszenie...  ale  czy  nasze  prawdziwe  Ja  jest
Bogiem? A może jedynie składa się z tej samej substancji co Bóg? Jest
wiele pytań, na które ciężko uzyskać odpowiedź, ale gdy owy spokój
(wynikający ze stanu zjednoczenia) zaleje twój umysł pytania tego typu
przestają  mieć  znaczenie,  bo  wewnętrznie  czujesz,  że  poza  owym
spokojem  doświadczasz  również  pewnego  rodzaju  przewodnictwa
duchowego  -  czujesz  się  niczym  dziecko  prowadzone  za  rękę  przez
dorosłego (przez Boga),  który idealnie orientuje się w otaczającej cię
rzeczywistości...  Ty  i  Bóg  stajecie  się  jedną  substancją  (silnie  to
odczuwasz;  tworzycie  jedno)  -  już  rozpoznajesz  swoją  prawdziwą
naturę, a twoja stara skorupa (ego) przestaje mieć nad tobą kontrolę,
pomimo że wciąż jest przez ciebie dostrzegalna (ale jest niczym człowiek
kończący swój żywot, który z każdym kolejnym dniem traci na sile)" -
14.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

156)._"Wiedza to coś zupełnie innego niż empiryczne doświadczenie...
możesz  wiedzieć  (przeczytawszy  duchowe  książki),  że  jesteś  swoim
prawdziwym Ja (swoją Jaźnią), ale możesz w ogóle tego nie doświadczać
- wiedza bez doświadczenia jest pusta niczym jajko bez zawartości...
osoba oczytana może robić wrażenie, że tego faktycznie doświadcza...
ale po pewnym czasie widać, że brakuje w jej słowach głębi, którą osoba
doświadczająca swojej Jaźni posiada" - 14.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



157)._"Nie próbuj na siłę być najbardziej duchową osobą wśród swoich
duchowych  znajomych,  w  ten  sposób  budujesz  tylko  swoje  ego"  -
14.12.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

158)._"Przestań walczyć ze swoją złością, po prostu pozwól jej być... -
jeżeli  będziesz  ją  wystarczająco  długo  obserwował  (całkowicie
bezstronnie) i  nazywał ją po imieniu, a dodatkowo stworzysz dystans
między sobą a nią z czasem zacznie słabnąć... i dojdziesz do momentu,
że  gdy  ponownie  się  w  tobie  pojawi,  nie  będzie  miało  to  dla  ciebie
specjalnego  znaczenia,  gdyż  nie  będzie  miała  na  ciebie  większego
wpływu... będziesz w stanie ją obserwować i nie winić siebie za to, że
ponownie przywędrowała w twoje progi" - 14.12.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

159)._"Nasza Jaźń jest  niczym jasne światło,  w którym każda nasza
myśl znika (niczym w pustce, ale pustką ona nie jest) - gdy się na niej
mocniej  skupimy  (w  głębszej  medytacji),  możemy  się  w  niej
bezgranicznie  zatopić  (jest  to  dla  nas  w  pełni  bezpieczne
doświadczenie)...  nagle (w pewnym sensie) znikamy i bardzo głęboko
jednoczymy się z naszym prawdziwym Ja, to w tym stanie odnajdujemy
jedyne  w swoim rodzaju  niewypowiedziane doświadczenie,  którego  w
żadnym wypadku nie będziemy w stanie ubrać w słowa (nasz umysł nie
potrafi tego doświadczenia mentalnie przetworzyć) - jest ono znane tym,
którzy  już  mają  stałe  połączenie  ze  Stwórcą  i  doświadczają
nieprzerwanie tego, kim faktycznie są... - natomiast jeżeli wciąż brak ci
tego typu doświadczeń, nie martw się, wszystko jest kwestią praktyki i
poświęconego na nią czasu" - 14.12.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

160)._"Prawdziwe zatopienie się w Bogu oddziela człowieka od iluzji,
niczym oliwa od wody" - 14.12.2019
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



161)._"Jeżeli wycofasz się z kłótni (nie dorzucając co chwilę swoich 5
groszy)  ona  szybko  wygaśnie,  w  przeciwnym  razie  będzie  ona
kontynuowana w nieskończoność, co będzie skutkować stratą twoich, jak
i czyichś energetycznych zasobów nie dając ci niczego pozytywnego w
zamian  -  tak  samo,  jak  do  tanga  tak  i  do  kłótni  trzeba  dwojga
chętnych...  jeżeli  chociaż  jedna  osoba  się  wykruszy  dalsze
kontynuowanie czynności jest niemożliwe" - 16.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

162)._"Jeżeli  ktoś wyznaje inną religię od naszej  (zakładając, że my
jesteśmy chrześcijanami) i jest ewidentnie dobrym człowiekiem, to nie
wciskaj mu Jezusa na siłę (a niestety wiele osób to robi - mam tu na
myśli mówienie zdań typu: "Jeżeli nie uwierzysz w Jezusa, nie będziesz
zbawiony  i  pójdziesz  do  piekła")  -  takie  postępowanie  może  mieć
odwrotny skutek od zamierzonego... więc nie bądź fanatykiem religijnym
- możesz opowiadać o swojej religii i ją zachwalać, ale nie wciskaj jej
innym osobom na siłę,  bo tylko zniechęcisz ich do siebie i  do swojej
religii" - 16.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

163)._"Moralność  jest  ważniejsza  od  religijnej  przynależności"  -
16.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

164)._"Dobry ateista prędzej pójdzie do Nieba niż osoba religijna pełna
wewnętrznej złości" - 16.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

165)._"Najlepsza  religia  to  taka,  która  nie  krępuje  duchowości
człowieka i pomaga mu w rozkwicie" - 16.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

166)._"Dla dobrego człowieka religia może być obciążeniem, a dla złego
wybawieniem" - 16.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

167)._"Jeżeli nie jesteś przekonany do jakiejkolwiek religii, to czerp z
nich wszystkich to, co mądre i wartościowe jednocześnie odrzucając to,
co zbędne i nieprzydatne - tego typu wybiórczość powinna zapewnić ci
maksymalnie szybki duchowy wzrost" - 16.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



168)._"Nie trać czasu na praktyki, których wewnętrznie nie czujesz i od
razu przejdź do tych, które z tobą wewnętrznie rezonują" - 16.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

169)._"Niezależnie od tego, co robisz w życiu, czy malujesz obrazy, czy
sprzątasz toalety,  nigdy nie  czuj  się  gorszy od innych,  gdyż wszyscy
jesteśmy tą samą kosmiczną substancją... jesteśmy dziećmi gwiazd... i
wszyscy  zmierzamy  do  tego  samego  celu,  jakim  jest  ostateczne
połączenie się z naszym Stwórcą" - 16.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

170)._"Twoje  prawdziwe  Ja  nie  jest  w  stanie  być  w  depresji,  ono
jedynie ją obserwuje, gdy się pojawia w twoim ciele (na ogół odczucia
mamy inne, ale wynika to z tego, że wciąż nie osiągnęliśmy jedności z
naszą Jaźnią)" - 16.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

171)._"Jeżeli  chcemy mieć pewność, że nasz wyznawany pogląd jest
słuszny, warto zapoznać się w miarę dokładnie również z tym, co mówią
osoby, które mają odmienne zdanie od naszego - poznanie obu stron
medalu daje nam większą pewność, że będziemy widzieć sprawy na tyle
wyraźnie,  aby  nie  popaść  w  fanatyzm,  który  cechuje  się  czytaniem
informacji  tylko  i  wyłącznie  z  jednej  strony  medalu  automatycznie
odrzucając  wszelką  ich  krytykę,  co  sprawia,  że  stajemy  się  ślepi  na
pewne  fakty  i  bezkrytycznie  przyjmujemy  informacje  potwierdzające
nasz wyznawany pogląd, nawet jeżeli są w gruncie rzeczy nieprawdziwe
(oczywiście z powodu naszego fanatyzmu nie będziemy sobie nawet z
tego zdawać sprawy) - prawdziwy poszukiwacz prawdy bierze wszystkie
perspektywy pod uwagę, aby rzetelniej ocenić swój wyznawany pogląd;
nie  boi  się  zmienić  zdania,  jeżeli  dojdzie  do  nowych  wniosków"  -
18.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

172)._"Zamiast usilnie kogoś krytykować, dostarcz tej osobie nowych
(pomocnych  dla  niej)  informacji  -  starajmy  się  drugą  osobę
przetransformować (otworzyć), a nie ją dobić (zamknąć)" - 18.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

173)._"Współczucie wymaga od nas, abyśmy dali  dobrą radę osobie,
która cierpi... więc niech to będzie rada transformująca jej ból w ulgę" -
18.12.2019



174)._"Jeżeli  ktoś  komentuje  twoje  ciało  fizyczne  (że  jest  ładne  lub
brzydkie),  to  na  pewno  nie  mówi  stricte  o  tobie,  gdyż  ty  nie  jesteś
swoim ciałem fizycznym (ty jedynie je zamieszkujesz).  W następnym
wcieleniu będziesz miał kolejne ciało fizyczne, które będzie inne od tego,
w którym obecnie się znajdujesz i którym również nie będziesz (gdyż
jesteś czymś innym niż fizyczna struktura) - więc jeżeli ktoś tobie mówi,
że jesteś ładny lub brzydki możesz się jedynie popukać w czoło, gdyż
owy komentarz nie tyczy się stricte ciebie, tylko tego, za co bierze cię
osoba komentująca, która nie dostrzega tego, że jesteś czymś innym niż
materia i że tak naprawdę znajdujesz się wewnątrz swojego fizycznego
ciała  (ludzki  wzrok  nie  jest  w stanie  tego  dostrzec)...  i  właśnie  tym
jesteś... tą duchową esencją... ale któż to faktycznie rozumie i w ten
sposób patrzy na innych?" - 20.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

175)._"Każdy z nas jest zaprogramowany niczym komputer... gdy ktoś
powie nam komplement, czujemy się lepiej, a gdy ktoś nas skrytykuje,
czujemy się gorzej...  z tego faktu jesteśmy mocno przewidywalni,  bo
nasza mechaniczność wymusza na nas pewną określoną (już wcześniej
w nas zaprogramowaną) reakcję (czy nam się to podoba, czy też nie),
nawet  jakbyśmy  chcieli  zareagować  inaczej  to  i  tak  nie  jesteśmy  w
stanie tego zrobić, to samo tyczy się braku reakcji (mam tu na myśli
oczywiście nasze wewnętrzne reakcje, a nie te zewnętrzne; zewnętrznie
możemy zacisnąć zęby i być niczym kamień, ale wewnętrznie będziemy
się  gotować,  kompletnie  nad tym nie  panując)...  jesteśmy po  prostu
niewolnikami  naszej  mechaniczności  (naszego  zaprogramowania)  i  z
tego  powodu  łatwo  nami  manipulować  (wymuszać  na  nas  pewne
emocjonalne  stany)...  -  naszym  celem  jest  uwolnienie  się  z  tego
mentalno-emocjonalnego  więzienia  i  bycie  ponad tą  mechanicznością.
Ludzie mówią, że to normalne, że się w ten sposób reaguje... ja bym
rzekł, że to jest raczej powszechne, ale normalnym być nie powinno -
normalnym  powinno  być  bycie  ponad  swoją  mechanicznością,
dostrzeganie  jej  i  rozumienie  skąd  się  ona  w  nas  wzięła  (z  naszych
przeszłych doświadczeń), wtedy można się od niej zdystansować i nie
być przez nią zniewolonym" - 20.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



176)._"Przestań siebie winić,  że po raz kolejny doświadczasz uczucia
złości  czy  nienawiści...  to  naprawdę  nie  jest  twoja  wina...  jesteś
zaprogramowany przez swoje przeszłe doświadczenia i teraz właśnie w
ten  sposób  reagujesz...  zrelaksuj  się  i  obserwuj  swoje  negatywne
uczucia, jakie się w tobie kłębią... zdystansuj się od nich, a zacznie ci się
powoli poprawiać" - 20.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

177)._"Nie  skupiaj  się  na  tym,  do  którego  wymiaru  doszedłeś,  bo
zamiast zjednoczyć się ze swoją Wyższą Jaźnią, zjednoczysz się jeszcze
mocniej ze swoim ziemskim ego" - 20.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

178)._"Jeżeli  chcesz  zmienić  świat  siej  ziarna mądrości...  lecz  zanim
przystąpisz  do  właściwego  siania,  upewnij  się,  że  w  ową  mądrość
faktycznie jesteś wyposażony, aby później nie okazało się, że posiałeś
kąkol zamiast ziarna" - 21.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

179)._"Nasze  plany  są  rozbijane  przez  nasze  przeznaczenie"  -
21.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

180)._"Długoletnia  obserwacja  swojej  mechaniczności  pomoże  ci
osiągnąć szczęśliwsze życie" - 21.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

181)._"Zdystansuj się od swoich emocjonalno-mentalnych problemów...
obserwuj je tak, jakby przytrafiały się komuś innemu, a z czasem chaos,
jaki się w tobie znajduje zacznie się zmniejszać" - 21.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

182)._"Twoja duchowa mądrość powinna opierać się przede wszystkim
na  własnym  doświadczeniu  (np.  na  medytacji),  a  nie  na  ilości
przeczytanych duchowych książek... bo ludzi oczytanych jest wielu, ale
tych, którzy doświadczają czegoś więcej już nie" - 21.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────



183)._"Obserwowanie  swojej  mechaniczności  jest  wyjątkowo  cenną
praktyką  prowadzącą  do  głębszego  poznania  samego  siebie"  -
23.12.2019

────────────────────────────────────────────────────

184)._"Gdy podniesiesz głos (ze zdenerwowania), zamiast się na siłę
uspokajać, zdaj sobie sprawę z tego, że jest to twoja zaprogramowana
reakcja na to, co się wydarzyło na zewnątrz... nie czuj się winny z tego
faktu (to jest poza twoją kontrolą)... a nawet jeżeli będziesz się czuł z
tego  powodu  źle  (że  np.  ma  kogoś  wrzasnąłeś),  to  obserwuj  swoją
negatywną  reakcję  (poczucie  winy),  ona  również  wynika  z  twojego
zaprogramowania...  tylko  pamiętaj,  aby  owa  obserwacja  była
praktykowana prawidłowo... patrz na owe negatywne uczucia, jakie się
w  tobie  kłębią  tak,  jakby  się  przydarzały  komuś  innemu...  ty  jesteś
jedynie pasywnym obserwatorem, te reakcje nie mają nic wspólnego z
twoim prawdziwym Ja (one nie są jego częścią)... one zostały do ciebie
dodane (w tym życiu), niczym pieczątka na kartce... aby to oczyścić,
musisz zrozumieć, czemu owe reakcje się w tobie pojawiają (z powodu
twojego  zaprogramowania)  i  się  od  nich  zdystansować.  Praktykuj
samoobserwację każdego dnia i daj sobie czas na zmianę... ona sama
przyjdzie i to szybciej niż myślisz... tylko niczego nie popędzaj, bo tylko
pogorszysz swój stan" - 23.12.2019

────────────────────────────────────────────────────

185)._"Jeżeli  chcemy komuś pomóc, powinniśmy go wpierw w miarę
dobrze  zrozumieć  (szczególnie  jego  tok  myślenia);  zbyt  szybki  osąd
takiej  osoby raczej  nie przyczyni  się do jej  transformacji,  a  w końcu
chyba o to chodzi, aby człowiek został przemieniony / wyprowadzony ze
stanu snu... więc, zamiast szybko kogoś osądzać, wpierw skup się na
dogłębnym  zrozumieniu  swojego  rozmówcy,  abyś  mógł  dobrać
odpowiednie  słowa,  które  go  otworzą  na  nowe  postrzeganie  i
wyprowadzą na szersze wody,  gdzie  już  żadne mentalne blokady nie
będą blokować jego duchowego rozwoju" - 23.12.2019

────────────────────────────────────────────────────



186)._"Nie tłum swoich negatywnych emocji, lecz zdaj sobie sprawę z
ich istnienia i  je obserwuj (tak jakby przytrafiały się komuś innemu),
innej drogi nie ma - w przeciwnym wypadku będziesz się z nimi męczyć
do końca swoich ziemskich dni" - 23.12.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────

187)._"Jeżeli  dajesz  komuś  dobre  rady  (przez  dłuższy  czas),  a  owa
osoba  nagminnie  nic  z  nimi  nie  robi,  to  oznacza,  że  wcale  nie  ma
zamiaru wcielić ich w swoje życie, dlatego lepiej odpuścić dawanie jej
swoich pereł mądrości i skupić się bardziej na osobach, które nasze rady
docenią i z nich faktycznie skorzystają - 23.12.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────

188)._"Im więcej emocji w sporze tym mniejsze szanse, że zakończy
się on polubownie (z korzyścią dla wszystkich)" - 23.12.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────

189)._"Jeżeli  zauważasz  swoją  emocjonalną  chwiejność,  w  żadnym
wypadku nie potępiaj się, tylko zdaj sobie sprawę, że odpowiednia doza
medytacji  i  samoobserwacji  będzie  wymagana,  aby  zmienić  ten  stan
rzeczy" - 23.12.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────

190)._"Wymaganie od innych, aby się zmienili powtarzając im to po raz
tysięczny jest szaleństwem - takie osoby się nie zmienią... ale wciąż ty
możesz  się  zmienić  i  przestać  chodzić  utartymi  ścieżkami,  które  nie
prowadzą do rozwiązania twojego problemu" - 23.12.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────

191)._"Na świecie jest wiele inteligentnych osób, natomiast ktoś, kto
jest  zafiksowany  tylko  na  jednej  stronie  medalu,  może  odrzucić
inteligentne  osoby,  które  studiują  (wyznają)  drugą  stronę  medalu
uznając ich za głupców, co może być zdecydowanie dalekie od prawdy -
nie zawsze nasza strona medalu okazuje się tą właściwą (dlatego warto
znać obie strony, aby mieć lepsze rozeznanie)" - 23.12.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────



192)._"Ucz się od wszystkich (a w szczególności od tych, którzy mają
coś ciekawego do powiedzenia) i zgłębiaj nauki swoich przeciwników, bo
im  więcej  wiesz,  tym  mniejsza  szansa,  że  ktoś  cię  czymś  (w
negatywnym sensie) zaskoczy - jednym słowem wiedza może uchronić
cię przed przykrymi konsekwencjami, więc nie ignoruj niczyich nauk" -
23.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

193)._"Nie oceniaj  kogoś po kształcie  jego  twarzy czy kolorze  oczu,
patrz na to, czym promieniuje, czy miłością i  spokojem, czy złością i
uszczypliwością - weź również pod uwagę, jakie urazy w swoim życiu
przeszedł,  abyś  nie  ocenił  kogoś  zbyt  pochopnie,  gdy  ten  nerwowo
zareaguje...  bo  nie  ma  nic  gorszego  dla  bliźniego  niż  cudzy
niesprawiedliwy osąd,  najlepiej  w ogóle  tego  nie  rób,  po prostu  sam
promieniuj zrozumieniem wobec wszystkich na tyle, na ile potrafisz, a
twoja miłość i dobroć również i innym się udzieli" - 23.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

194)._"Czasem trzeba pójść na pewne ustępstwa, aby zbudować coś
większego... ludzie, którzy tego nie potrafią, nie zawsze osiągają to, co
by chcieli" - 23.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

195)._"Od  czasu  do  czasu  nasze  życie  jest  nagle  i  drastycznie
kierowane w innym kierunku, niż byśmy sobie tego życzyli (dzieje się to
na ogół wbrew naszej woli), ale po latach zauważamy (patrząc z szerszej
perspektywy),  że  nowo  obrany  kierunek  był  dla  nas  zdecydowanie
korzystny  (chociaż  początkowo  wyjątkowo  mocno  się  on  nam  nie
podobał),  gdyż  dzięki  niemu  zaistniały  w  naszym  życiu  sytuacje  i
zdarzenia, które pomogły nam oczyścić naszą karmę i wspiąć się wyżej
w naszej duchowej ewolucji" - 23.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

196)._"Nie chciałbym, aby ludzie bardziej  interesowali  się tym, co u
mnie  słychać  (i  jak  wygląda  moje  życie  prywatne)  niż  tym,  co  chce
przekazać im w aspekcie duchowym" - 23.12.2019

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



197)._"Możesz przeczytać wiele duchowych książek, ale czy przekłada
się to na twoje empiryczne doświadczenie?" - 24.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

198)._"Co  byś  wolał,  być  zjednoczony  z  Bogiem i  nie  umieć  o  tym
opowiedzieć, czy może pięknie opowiadać o Bogu, ale zjednoczony z Nim
nie być?" - 24.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

199)._"Jeżeli jesteś zjednoczony z Bogiem i twój rozmówca również, to
o czym chcecie rozmawiać, skoro oboje osiągnęliście już swój duchowy
cel? Pozostaje wam rozmowa na inne tematy lub po prostu cieszenie się
chwilą obecną" - 24.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

200)._"Nasza  duchowość  jest  testowana  przez  trudy  życia  -  w  ten
sposób możemy sprawdzić, co jeszcze w nas wymaga dopracowania /
naprawy" - 24.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

201)._"Nie chodzi o to, aby godzinami mówić naszemu rozmówcy, że
Bóg go kocha, jak on tego ewidentnie wewnętrznie nie czuje - należy
zacząć od celnych słów skierowanych w problem, jaki  w nim siedzi  -
najpierw trzeba rozbić tego guza, gdyż to właśnie on blokuje odczuwanie
Miłości Bożej" - 24.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

202)._"Ludzie od wieków toczą wojny w imię Boga / wiary zapominając
jednocześnie, że w szeroko pojmowanej religii koniec końców chodzi o
to, aby być dobrym człowiekiem... więc po co na przestrzeni wieków były
te wszystkie religijne wojny i spory? Po prostu skupmy się na rozwijaniu
swojej  moralności  i  wewnętrznej  dobroci,  a  świat  stanie  się  lepszym
miejscem do życia i to w znacznie szybszym tempie niż jakbyśmy mieli
ciągle kłócić  się o to, która religia jest  najlepsza,  czy który Bóg jest
właściwy - niech naszą religią będzie kodeks moralny, a naszym Bogiem
bezwarunkowa miłość (nic więcej nie musimy do tego dodawać, żadnych
dogmatów  czy  odgórnie  ustalonych  wierzeń),  wtedy  świat  zostanie
odmieniony w okamgnieniu" - 25.12.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



203)._"Jeżeli  od  wielu  lat  chodzisz  do  kościoła,  ale  ciągle  masz  w
stosunku  do  innych  negatywne  emocje  typu  złość  czy  nienawiść  to
powinieneś się zastanowić, czy faktycznie kościół pomaga ci w rozwijaniu
swojej moralności i wewnętrznej dobroci - może lepiej byłoby obrać inną
drogę  /  praktykę,  która  okazałaby  ci  się  bardziej  pomocna  w  tym
aspekcie...  w  końcu  chodzi  o  postęp  (rozwój),  a  nie  o  tkwienie  w
stagnacji" - 25.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

204)._"Jeżeli usilnie starasz się zmienić innych, aby nie wywoływali w
tobie negatywnych emocji (reakcji), to z pewnością masz jeszcze sporo
do przemyślenia w kwestii swojej duchowości i drogi ku oświeceniu" -
25.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

205)._"Zamiast widzieć w kimś demona, postaraj się dostrzec problem,
który w takiej osobie głęboko siedzi i który powoduje jej destrukcyjne
(dla niej samej i dla jej otoczenia) zachowanie - w ten sposób, zamiast
usilnie walczyć z tą osobą (tracąc przy okazji  ogromną ilość energii),
przechodzimy do próby wlania w nią głębszego zrozumienia (skupiając
się  na  usunięciu  przyczyny  problemu),  co  powinno  spowodować  jej
samoistny  rozkwit  (pozytywny przeskok  świadomości),  o  ile  ta  osoba
jest  chociaż  w  małym  stopniu  otwarta  na  ewentualną  zmianę  -  w
przeciwnym razie daremny nasz trud" - 25.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

206)._"Gdy  zaczniesz  widzieć  ludzkie  zaprogramowanie  przestaniesz
tak  negatywnie  oceniać  ludzi  -  pojawi  się  w  tobie  znacznie  więcej
współczucia  i  zrozumienia  dla  drugiego  człowieka,  szczególnie  tego
agresywnego i pełnego złości" - 25.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────



207)._"Umysł silnie zaprogramowany to często umysł nieszczęśliwy...
zamknięty  w  bańce  negatywnych  myśli...  aby  to  zmienić,  należy
poświęcić trochę czasu na odprogramowanie siebie (tego, co zostało w
nas zapisane pod wpływem negatywnych przeżyć). Gdy nauczymy się
być ponad swoim zaprogramowaniem i się od niego zdystansujemy, nasz
świat  powoli  zacznie  nabierać  kolorów...  i  codzienna  szarość  życia
zacznie  się  rozpuszczać.  Doświadczenie  będzie  przypominać  powolne
wychodzenie ze złego snu, który z każdą sekundą jest coraz to mniej
straszny, aż w końcu budzimy się i spoglądamy przez okno, za którym
widzimy jasno świecące słońce" - 27.12.2019

────────────────────────────────────────────────────

208)._"Jeżeli  prawdziwie pragniesz oświecenia, idź prostą drogą i nie
zatrzymuj się zbyt długo na gałęzi drzewa, gdy do wierzchołka jeszcze
daleko.  Twoja  dusza  potrzebuje  prostych  praktyk,  które  dadzą  jej
potrzebne światło do otrząśnięcia się z iluzji  (nieprawd), co uczyni  ją
lekką  i  umożliwi  jej  ponowne  połączenie  się  z  naszym Stwórcą...  ze
Źródłem wszelkiego życia" - 27.12.2019

────────────────────────────────────────────────────

209)._"Nie ma większego znaczenia, jakie są twoje korzenie (kim byli
twoi przodkowie), ponieważ w następnym wcieleniu możesz urodzić się
w zupełnie innej rodzinie (niezwiązanej z tą obecną, nawet kulturowo)...
natomiast istotne jest to, co możesz zrobić dla świata, aby go ulepszyć
oraz  to,  co  możesz  zrobić  dla  siebie,  aby  rozkwitnąć  i  tym  samym
przysłużyć się innym - to ma prawdziwą wartość...  -  badanie swoich
przodków to tylko ciekawostka, nie próbuj się w ten sposób wywyższyć
(oczywiście nie każdy to robi), bo po owocach ich poznacie (tworzonych
przez nas w tym życiu), a nie po czymś, co już przeminęło i jest martwe
(chodzi  tu  między innymi  o  zasługi  naszych przodków, z  którymi  nie
mamy jako tako nic wspólnego - to ich zasługi, a nie nasze)... więc nie
delektuj  się  przeszłością,  delektuj  się  teraźniejszością,  bo  to  w  niej
znajduje się prawdziwa wartość i życie" - 27.12.2019

────────────────────────────────────────────────────



210)._"Ktoś,  kto  wiecznie  wraca  do  przeszłości  przestaje  żyć"  -
27.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

211)._"Ostatecznie  wszyscy  jesteśmy  tym  samym...  to,  co  nas
faktycznie  różni  (w  większości,  ale  nie  w  stu  procentach)  to  nasze
zaprogramowanie  (stworzone  w  tym  życiu)...  ale  co  ciekawe,  im
jesteśmy bliżej oświecenia, tym bardziej się do siebie upodabniamy...
wciąż są między nami pewne różnice, ale nie takie, jakie występowały,
gdy nasze zaprogramowanie nas silnie  zniewalało  (gdy tworzyliśmy z
nim jedność, będąc niczym w hipnotycznym stanie), ponieważ na tym
poziomie  (oświecenia  lub  silnej  formy przebudzenia)  umiemy już  być
ponad owym zaprogramowaniem oraz doświadczamy jedności z naszym
prawdziwym Ja" - 28.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

212)._"Życie  dla  nas jest  trudne tylko wtedy,  gdy nasze negatywne
wewnętrzne programowanie jest silnie aktywne... - zrób z tym porządek,
a twoje  życie  stanie  się  rajem...  lub  przynajmniej  stanie  się  o  wiele
bardziej  znośne...  ale  nie  oczekuj,  że  oczyścisz  swoje  negatywne
programowanie w ciągu kilku tygodni czy miesięcy, to często zadanie na
lata,  ale  jak  będziesz  konsekwentny w swoich działaniach,  osiągniesz
swój  cel  i  staniesz  się  znacznie  łagodniejszy  i  o  wiele  mniej  kłótliwy
(dużo bardziej niechętny do wchodzenia w bezowocne spory) - musisz
jedynie  dostrzec,  że  szczęśliwe  życie  jest  blokowane  przez  twoje
negatywne emocjonalne stany, jak się ich pozbędziesz, życie przestanie
być szaro-bure,  a zacznie być takie,  jakie faktycznie jest,  czyli  pełne
barw i kolorów - życie zawsze takie było, tylko twoje wnętrze było tak
zaśmiecone negatywnymi emocjami / reakcjami, że nie byłeś w stanie
tego faktycznie dostrzec, mroczna mgła była w tobie zbyt gruba, ale gdy
ona zacznie się kurczyć, nic nie powstrzyma cię przed doświadczaniem
tego, co faktycznie kryje się w twoim wnętrzu... a kryje się tam czyste
szczęście... i  nawet jeżeli obecnie jest ci w to trudno uwierzyć, to po
kilku latach praktyki przyznasz mi rację" - 29.12.2019

──────────────────────────────────────────────────────────────────────



213)._"Jeżeli  ktoś cię silnie emocjonalnie atakuje, nie broń się przed
odczuwaniem negatywnych emocji w swoim wnętrzu, niech się one tam
śmiało pojawiają (niczym czarne chmury na niebie)...  podczas owego
sporu daj sobie czas na zaobserwowanie ich... i nie odpowiadaj swojemu
rozmówcy  w  sposób,  który  miałby  doprowadzić  do  nieodczuwania
(blokowania)  lub  nagłego  usunięcia  (poprzez  zmianę  czegoś  na
zewnątrz) owych negatywnych emocji - takie poczynania nie prowadzą
do zmiany naszego wewnętrznego zaprogramowania; co gorsze mogą
doprowadzić do stłumienia naszych negatywnych emocji, co ostatecznie
tylko pogorszy naszą sytuację. Twoim zadaniem jest bycie ponad swoimi
negatywnymi  reakcjami,  gdyż  chcesz  się  naprawić  (oczyścić)...  jeżeli
tego nie zrobisz, to przy następnej tego typu sytuacji (z powodu braku
zmiany swojego wewnętrznego zaprogramowania)  twoje  emocje  będą
cię ponownie zmuszać do konkretnych poczynań...  będziesz przez nie
kontrolowany niczym małpka ciągnięta za ogon" - 29.12.2019

────────────────────────────────────────────────────

214)._"Obserwuj  swój  rozbiegany  umysł,  ale  nie  próbuj  go
kontrolować... niech się w nim pojawiają dowolne myśli... i te pozytywne
i  te  negatywne...  ty  się  jedynie  im  przyglądaj  (niczym chmurom na
niebie) bez jakiejkolwiek twojej  ingerencji  -  po czasie umysł  sam się
uspokoi tak jak dzieje się to z pochmurnym niebem, które z czasem
zaczyna lśnić pięknym błękitem - oczyszczenie nieba z chmur to proces
całkowicie naturalny i nie trzeba używać siły, aby on nastąpił - pozwól
chmurom (myślom) przeminąć / rozpuścić się, nie walcz z nimi, bo tylko
opóźnisz proces swojego oczyszczenia" - 30.12.2019

────────────────────────────────────────────────────



215)._"Przekrzykiwanie  kogoś  nie  sprawia  nagle  tego,  że  zwycięża
prawda...  to,  co  faktycznie  w  takiej  sytuacji  zwycięża  to  fanatyczna
postawa osoby krzyczącej...  natomiast  uczciwe  podejście  wymaga od
nas wysłuchania tego, co ma do powiedzenia strona przeciwna... bo jak
wiemy, emocje w dyskusji tylko przeszkadzają w dojściu do prawdy...
natomiast trzeba zadać sobie podstawowe pytanie, czy ten, kto krzyczy,
chce dojść do prawdy, czy może jedynie chce wykrzyczeć swój monolog,
w ogóle nie licząc się z tymi, którzy też w owej dyskusji chcieliby zabrać
swój głos... - taka krzycząca postawa jest nieuczciwa wobec rozmówców
i ewidentnie pokazuje nieliczenie się takiej osoby z tym, co inni mają do
powiedzenia" - 31.12.2019

────────────────────────────────────────────────────

216)._"Twoje prawdziwe Ja doświadcza depresji w taki sam sposób, w
jaki niebo doświadcza chmur" - 31.12.2019

────────────────────────────────────────────────────

217)._"Mrówka nie  jest  w stanie  zrozumieć,  czym jest  człowiek,  tak
samo, jak my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest Bóg... a nawet
jeżeli  mamy pewne przebłyski  tego,  czym On jest,  to  pozostają  one
jedynie przebłyskami, gdyż nasz umysł po prostu nie jest w stanie tego
aspektu pojąć" - 31.12.2019

────────────────────────────────────────────────────

218)._"Wizerunek Boga (stworzony przez nas w naszej głowie) może
być  przeszkodą  w  Jego  doświadczaniu  -  Bóg  jest  poza  naszymi
wyobrażeniami,  więc  nie  wkładaj  Go  w  swoje  ograniczone  ramy,  bo
nigdy Go faktycznie nie doświadczysz" - 31.12.2019

────────────────────────────────────────────────────

219)._"Bóg  jest  tajemnicą...  spokojnym  tańcem...  cichą  pieśnią...  i
morską falą... kto się w Nim zatopi, ujrzy Go wszędzie, a zarazem będzie
wiedzieć, że nie do końca On jest tym, na co patrzy" - 31.12.2019

────────────────────────────────────────────────────



220)._"Wyzywanie swojego rozmówcy od głupków jest świetną metodą,
aby go do nas zniechęcić i pogrzebać możliwość na dojście do prawdy" -
31.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

221)._"Jeżeli  dyskusja  nie  toczy  się  w  atmosferze  obopólnego
poszanowania raczej nie jest godna uczestnictwa" - 31.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

222)._"Ludzie prawdziwie mentalnie oświeceni będą przykładać bardzo
dużą wagę do tego, aby cię w żaden sposób nie urazić... zaczną od tego,
aby cię dobrze zrozumieć (twój tok myślenia) i aby przez cały czas być
na  tyle  wrażliwym,  aby  nie  podrażnić  twojego  wewnętrznego
negatywnego zaprogramowania... a nawet jakby to nastąpiło, to będą
umieli  się  odpowiednio  zachować,  gasząc  ogień  (który  zaczął  się
rozniecać)  swoim  taktem  i  mądrością...  ich  słowa  i  obecność  będą
niczym balsam kojący  twój  ból  -  przy  kimś  takim  będziesz  czuł  się
bezpiecznie  i  komfortowo  i  szybko  zauważysz  różnicę  w  sposobie
postępowania  zwykłych  ludzi  a  kogoś,  kto  faktycznie  (ze  szczerą
intencją)  dba  o  to,  abyś  czuł  się  niczym  dziecko  w  łonie  matki"  -
31.12.2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

223)._"Nasze prawdziwe Ja (tym, czym faktycznie jesteśmy) nie może
zostać przez nas poznane (ani zrozumiane), może być jedynie przez nas
doświadczone / doświadczane" - 01.01.2020
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

224)._"Esencją oświecenia jest bycie w jedności z naszą Jaźnią... więc
jeżeli wciąż masz w głowie mentalny chaos, nie przejmuj się tym, po
prostu obserwuj go tak, jakby przytrafiało się to komuś innemu - rób to
z pozycji swojej Jaźni (czyli tego, kim faktycznie jesteś), ale nie próbuj
owego  chaosu  w  żaden  sposób  usunąć  czy  zmienić...  stosuj  jedynie
czystą obserwację (bez jednoczenia się z owym chaosem) - patrzenie (z
pozycji swojej Jaźni) to jedyne co powinieneś robić - zmiana nadejdzie
sama (bez jakiegokolwiek twojego wysiłku), ponieważ gdy nie zasilasz
swojego chaosu swoją energią, on najzwyczajniej się kurczy, tak samo,
jak robi to niepodlewana wodą roślina" - 01.01.2020
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



225)._"Wszyscy jesteśmy odbiorcami doświadczeń, które nas każdego
dnia spotykają - w pewnym sensie nasze wnętrze się z nimi zderza i
powstaje w nas pewna reakcja, często silnie emocjonalna (u każdego z
nas będzie ona inna, gdyż każdy z nas jest inaczej zaprogramowany) -
naszym zadaniem jest zdystansowanie się od niej; w żadnym wypadku
nie należy jej blokować, musimy ją jedynie obserwować i rozumieć, że
została ona w nas stworzona w wyniku różnych doświadczeń z naszej
przeszłości  -  gdy  tak  będziemy  postępować,  nasze  życie  stanie  się
łatwiejsze,  nawet  jeżeli  obecnie  dzień  w  dzień  doświadczamy  dużej
dawki negatywnych emocji - wraz z naszą postępującą praktyką zaczną
one zanikać, a my poczujemy się znacznie lepiej" - 02.01.2020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

226)._"Zawsze  naszym  celem  powinna  być  Prawda  (niezależnie  od
tego,  jaka  ona  jest),  a  nie  z  góry  określony  pogląd  -  poglądy  się
zmieniają,  a  Prawda  zawsze  pozostaje  taka  sama,  niezmienna,
doskonała i silnie oczyszczająca" - 02.01.2020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

227)._"Bycie optymistą to nasz naturalny stan bycia" - 02.01.2019
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

228)._"Po  co  ci  zaawansowana  wiedza  o  czakrach,  skoro  wciąż
doświadczasz  negatywnych  stanów  emocjonalnych?  Myślisz,  że  owa
wiedza cię od nich uwolni? A może tylko oszukujesz sam siebie, bo nie
chce ci się praktykować i wolisz po prostu coś wiedzieć, zamiast skupić
się na faktycznym doświadczeniu /  działaniu -  oczywiście wiedza jest
pomocna...  ale  czasami  ludzie  przykładają  do  niej  zbyt  dużą  wagę,
zapominając, że np. taka samoobserwacja nie wymaga właściwie żadnej
wiedzy,  a  jest  jedną  z  najlepszych  technik  medytacyjno-duchowych,
jakie istnieją - to ona pomoże ci poradzić sobie z twoimi negatywnymi
emocjami,  wystarczy  każdego  dnia  ją  praktykować  z  odpowiednim
zrozumieniem  (czyli  rozumiejąc,  skąd  się  biorą  nasze  negatywne
emocje)...  ale  czy  my  faktycznie  chcemy  praktykować...  czy  jednak
wolimy  tylko  czytać  książki  i  duchowe  artykuły  wmawiając  sobie,  że
jesteśmy na etapie, jaki jest tam opisany? Na to pytanie każdy z nas
musi  indywidualnie  odpowiedzieć  sobie  sam -  szczera odpowiedź jest
tutaj mocno wskazana - natomiast niezależnie od tego, jaka by ona nie
była, pamiętaj, że praktyka jest kluczem do wewnętrznej transformacji,
a  nie  książkowa  wiedza  (ona  jest  jedynie  wskazówką  /  inspiracją  i
niczym więcej)" - 03.01.2020



229)._"Jeżeli odczuwasz emocjonalny ból, to zamiast sięgać do swoich
poprzednich żywotów (aby do niego dotrzeć i go oczyścić) skup się na
samoobserwacji i praktykuj ją tak długo, aż owa emocja się rozpuści lub
nie  będzie  ci  już ona więcej  przeszkadzać (bo będziesz  w stanie  być
ponad nią) - nie komplikuj swojego emocjonalnego oczyszczania, skup
się  na  metodach,  które  są  proste,  sprawdzone  i  skuteczne.  Ciągłe
powracanie  do  naszych  poprzednich  żywotów  może  przynieść  nam
więcej  szkody  niż  pożytku,  ponieważ  nieprzypadkowo  wspomnienia  z
nimi  związane  są  w  nas  zablokowane  -  jest  to  celowy  zabieg  (dla
naszego  dobra)  i  siłowe  zdobywanie  owych  wspomnień  niekoniecznie
musi być najlepszym pomysłem, dlatego zalecam skupienie się na tym,
co na pewno nam nie zaszkodzi i co jest dla nas w pełni bezpieczne, czyli
na samoobserwacji  - ta metoda nie jest metodą siłową, więc nie jest
możliwe uszkodzenie się z powodu jej stosowania; również nie grozi nam
zmanipulowanie  siebie  w  jakikolwiek  sposób,  gdyż  my  jedynie
obserwujemy  to,  co  dzieje  się  wewnątrz  i  na  zewnątrz  nas,  nie
przyswajamy  jako  tako  żadnych  nowych  informacji,  które  mogłyby
zmienić  naszą  osobowość,  co  często  ma  miejsce  przy  sesjach
regresingu, gdzie dostajemy sporo nowych informacji, ale niekoniecznie
muszą one być informacjami prawdziwymi i to, pomimo że takowymi się
mienią  (PS.  samoobserwacja  prowadzi  do  pozbywania  się  naszego
negatywnego zaprogramowania, a co za tym idzie naszych nadmiernych
emocji, więc w tej metodzie odejmujemy coś od siebie, a nie dodajemy
jak jest to do pewnego stopnia robione przy regresingu). Nie twierdzę,
że tego typu sesja nie jest w stanie nam emocjonalnie pomóc, jest to
oczywiście możliwe i myślę, że wielokrotnie tak się dzieje... natomiast
często ludzie po tego typu sesji (lub sesjach) zbyt mocno przywiązują się
do swoich wcześniejszych żywotów i zamiast żyć obecnym życiem żyją
swoimi przeszłymi inkarnacjami, ciągle do nich wracając i próbując się z
nich oczyścić - jest to swego rodzaju błędne koło - według mnie traumy
związane z naszymi poprzednimi życiami same w swoim czasie z nas
wychodzą (np. w snach), dzieje się to wraz z postępem na naszej drodze
ku  głębszemu  oczyszczeniu,  więc  nie  trzeba  dodatkowo  przy  nich
majstrować,  dlatego  tak  mocno  zalecam  samoobserwację,  czyli
patrzenie na nasze emocje i mechaniczne reakcje z pozycji naszej Jaźni -
ta metoda jest wyjątkowo skuteczna i jest w stanie zdziałać w człowieku
cuda,  o  ile  jest  praktykowana  prawidłowo  i  przez  dłuższy  czas"  -
03.01.2020



230)._"Nadmierne  interesowanie  się  zaawansowaną  duchową  wiedzą
nie  sprawi  nagle  tego,  że  w  trybie  ekspresowym  dosięgniesz  tych
poziomów, o których z wypiekami na twarzy czytasz - nie oszukuj siebie
i skup się na poziomach, które są tuż przed tobą, bo inaczej będziesz
tylko bujać w obłokach i żadnej swojej głębszej transformacji nigdy nie
ujrzysz" - 04.01.2020
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

231)._"Niektórzy mają niechęć do duchowej praktyki, nie przepadają za
medytacją / kontemplacją / samoświadomością... wolą czytać duchowe
książki  i  oszukiwać  samego  siebie,  że  dzięki  temu  wzrastają...
natomiast,  gdy  się  tym  osobom  bliżej  przyjrzymy,  widzimy,  że  bez
praktyki  wciąż  pozostają  na  podobnym poziomie,  jedynie  są  bardziej
oczytane, ale ich programowanie w sytuacjach bardziej stresogennych
wciąż  jest  takie,  jakie  było...  te  osoby  ciągle  mówią  o  potrzebie
wewnętrznego  oczyszczenia,  ale  nie  stosują  sumiennie  metod,  które
faktycznie pomogłoby im się zmienić (ewentualnie stosują metody, które
są nieskuteczne)" - 04.01.2020
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

232)._"Trudno mi oceniać (potępiać) człowieka, który mocno podnosi
na mnie swój głos, skoro wiem, że jego postępowanie wynika z jego
zaprogramowania  (z  jego  mechaniczności).  Nastąpiło  coś  w  świecie
zewnętrznym, co uruchomiło jego automatyczną reakcję... akurat w tym
przypadku była to u niego reakcja silnie nerwowa... ale naprawdę nie
warto mieć złego zdania o takim człowieku, on działa niczym robot /
niczym  zaprogramowana  maszyna,  która  automatycznie  postępuje
według zapisanego w sobie programu (wzorca) - taka osoba nawet nie
zdaje sobie sprawy, że jest na smyczy swojej mechaniczności - ujrzenie
przez nią  tego może okazać się  dla niej  niesamowicie  wyzwalające...
natomiast w żadnym wypadku nie potępiaj zaprogramowanych ludzi, bo
my sami (w mniejszym lub w większym stopniu) tacy jesteśmy, a to, że
to dostrzegamy i umiemy być ponad swoim zaprogramowaniem to już
prawdziwe błogosławieństwo, wręcz dar od losu, który tylko nielicznym
jest dany" - 07.01.2020
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



233)._"Nie  czytaj  duchowych  książek  tylko  po  to,  aby  je  jedynie
bezmyślnie  przeczytać (odhaczyć)...  czytaj  je  natomiast  po to,  aby z
nich coś wynieść (aby się wzbogacić wewnętrznie / aby z nich faktycznie
skorzystać). Czasami w całej książce będzie tylko jedno zdanie, które
jest  nam  (na  tą  konkretną  chwilę)  faktycznie  potrzebne  (do
wewnętrznego  wzrostu  /  rozkwitu),  więc  bądź  czujny,  aby  go  nie
przegapić  w natłoku innych duchowych zdań,  bo bywa,  że  im więcej
duchowej wiedzy jest zgromadzonej w jednym miejscu, tym ciężej nam
się przebić przez owe ściany tekstu i znaleźć to, co dla nas okaże się
faktycznie pomocne, dlatego, gdy już znajdziesz w książce (czy artykule)
duchowe perełki (duchowe mądrości) to je podkreśl (lub gdzieś sobie je
zapisz),  aby  łatwiej  było  ci  do  nich  wrócić,  gdy  ponownie  poczujesz
duchowy głód, bo czystą stratą czasu jest poświęcanie wielu godzin na
ich odnalezienie,  gdy już  trzymaliśmy je  w swoich rękach...  więc  nie
wypuszczaj z rąk tego, co cenne" - 07.01.2020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

234)._"Aby  nie  dać  sobą  manipulować  należy  w  miarę  dokładnie
sprawdzać informacje, jakie wpadają w nasze ręce - jeżeli nie będziemy
tego robić, to będziemy niczym małe dziecko, które wierzy we wszystko,
co mu ktoś powie, a w szczególności  będziemy wierzyć w informacje
potwierdzające  nasze  wierzenia  (które  niekoniecznie  muszą  być
prawdziwe), dlatego nawiąż kontakt z Prawdą / z rzeczywistością i niech
ona będzie twoim kompasem na twojej drodze poprzez różne (często
sprzeczne ze sobą) informacje, jakie się na niej pojawiają... i pamiętaj,
że są ludzie o odmiennych poglądach od naszych, którzy mają wzorowe
(szczere) intencje, więc myślę, że byłoby bardzo pomocne, aby zapoznać
się również i z ich poglądami oraz zrozumieć ich odmienne od naszego
zdanie - w niektórych przypadkach możemy bardzo skorzystać na tego
typu działaniu, bo nie będziemy ograniczać się do widzenia tylko jednej
strony medalu, ale będziemy również patrzeć i na tą drugą stronę (na
którą wielu  z  nas nie  chce nigdy spojrzeć) -  będziemy widzieć pełen
obraz, co znacznie nas ubogaci i pomoże nam lepiej ustosunkować się do
danego zagadnienia i z tego powodu będziemy mieli znacznie większe
szanse na faktyczne bycie w zgodzie z Prawdą, niż jakbyśmy patrzyli
tylko  na  jedną  stronę  medalu  (widząc  jedynie  50%  zagadnienia  i
zamykając oczy na całą resztę)" - 07.01.2020



235)._"Nie  zmuszaj  innych,  aby  zachowywali  się  zgodnie  z  twoim
upodobaniem / gustem... niech inni zachowują się tak, jak chcą (niech
będą  sobą)  i  to  pomimo  faktu,  że  możesz  mieć  z  tego  powodu
negatywne reakcje wewnątrz siebie,  po prostu w pierwszej  kolejności
zrób z owymi reakcjami porządek i gdy już to uczynisz, relacja z owymi
ludźmi  powinna  wejść  na  zupełnie  inny  poziom...  -  natomiast  jeżeli
wybitnie ci owe znajomości nie leżą, to zaprzyjaźnij się z innymi ludźmi,
ale nie rezygnuj ze starych znajomości,  tylko i  wyłącznie dlatego,  że
przy nich wewnętrznie doświadczasz czegoś negatywnego - zawsze w
pierwszej  kolejności  powinniśmy osiągnąć poziom bycia ponad swoimi
negatywnymi  reakcjami  (poziom  wewnętrznego  spokoju),  następnie
(nigdy  wcześniej)  następuje  decyzja,  czy  chcemy  daną  relację
kontynuować, czy też nie - taka kolejność upewni nas, że nie wyrzucamy
pewnych ludzi z naszego otoczenia z powodu naszego zaprogramowania
(z powodu naszych negatywnych wewnętrznych reakcji względem nich),
a  jedynie z  powodu,  że przebywanie  z  innymi  ludźmi  dostarcza  nam
więcej przyjemności / korzyści" - 07.01.2020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

236)._"Zamiast negatywnie nastawiać się do innych ludzi, postaraj się
zobaczyć w pierwszej kolejności swoje oraz cudze zaprogramowanie - to
pomoże ci w osiągnięciu wewnętrznego spokoju oraz w nie obwinianiu
innych  za  swoje  negatywne odczucia,  które  pojawiają  się  (względem
nich) w twoim wnętrzu, gdyż będziesz wiedział, skąd one się faktycznie
biorą  (z  twojego  zaprogramowania)  i  będziesz  rozumiał,  że  wszelkie
obwinianie  kogokolwiek  (z  powodu  doświadczania  w  swoim  wnętrzu
negatywnych odczuć) jest bezcelowe i bezzasadne - oni najzwyczajniej
nie  są  tego  przyczyną  (chociaż  prawie  100%  ludzi  sądzi  inaczej)  -
zauważenie tego aspektu odmieni twoje życie, gdyż wreszcie będziesz
mógł  przestać  obwiniać  innych  z  powodu  swojego  złego  (mentalno-
emocjonalnego)  samopoczucia  i  skupisz  się  na  naprawianiu  siebie
zamiast na naprawianiu innych" - 07.01.2020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

237)._"Zamiast  naprawiać  świat,  zacznij  od  naprawy  siebie"  -
08.01.2020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



238)._"Nie uczepiaj się żadnego duchowego guru; jego rady mogą być
dla ciebie bardzo pomocne (korzystaj z nich do woli), ale niech guru nie
będzie twoją podporą (laską) w drodze przez życie -  musisz stać się
duchowo samodzielny, bez ciągłego podpierania się na kimkolwiek - stań
się niczym stół o silnym fundamencie, który nie potrzebuje dodatkowej
podpory, aby stać solidnie na swoim miejscu" - 08.01.2020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

239)._"Czujesz się urażony czyimiś słowami? Wpierw popatrz na swoje
wewnętrzne zaprogramowanie  -  zaobserwuj  czy jest  aktywne...  jeżeli
tak, zrób z nim porządek i osiągnij stan wewnętrznego spokoju... i gdy
już się tak stanie, możesz ewentualnie stwierdzić (w swoim duchu), że
ktoś był niewystarczająco wrażliwy wobec ciebie, ale nie przypisuj mu za
żadne skarby tego, że cię zranił,  bo on tego na pewno nie zrobił,  to
zrobiło  twoje  wewnętrzne zaprogramowanie...  natomiast  jego również
nie wiń... jedynie je obserwuj i wiedz, że to ono wygenerowało owy ból -
to jest  wystarczające,  aby rozpocząć twoją wewnętrzną przemianę"  -
08.01.2020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

240)._"Często ludzie religijni twierdzą, że ich religia jest najlepsza, a
wszystkie  pozostałe  prowadzą  do  zatracenia...  więc  zastanawiam się,
czemu ludzie jednomyślnie nie stwierdzą, że najlepszą religią jest nasza
wewnętrzna moralność... czyli po prostu bycie dobrym człowiekiem... i
wiem, że nie ma tu elementu Boga... ale jest element dobra, a dobro
koniec końców do Niego prowadzi - w takim układzie nie dochodzi do
żadnych religijnych wojen czy sporów, jest jedynie autentyczne dobro i
pomoc bliźniemu" - 08.01.2020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

241)._"Jeżeli  jakaś  religia  cię  duchowo  nie  rozwija,  nie  trać  na  nią
swojego czasu, skup się na tych religiach i na tych elementach w nich,
które cię duchowo wznoszą, resztę odrzuć jako elementy niepomocne
lub szkodliwe przy twoim duchowym rozwoju (jest szansa, że kiedyś do
nich powrócisz, ale nie jest to pewne) - najważniejszy jest nasz duchowy
wzrost,  a  nie  tkwienie  w uszablonowanych i  skostniałych przez wieki
strukturach, które zamiast prowadzić ludzi do oświecenia, zatrzymały ich
na ich duchowej  drodze niczym w klatce z  niewidzialnymi  kratami"  -
09.01.2020



242)._"Bycie  konsekwentnym w swojej  praktyce  jest  bardzo  istotne,
lecz  zawsze  bacz  na  to,  aby  owa  praktyka  faktycznie  wznosiła  cię
duchowo...  nie medytuj tylko po to, aby pochwalić się znajomym, że
konsekwentnie od 20 lat  o tej  samej  godzinie  wykonujesz swoją 15-
minutową medytację - to jest natręctwo i rozbuchane ego - skup się na
wzroście,  a  nie  na  konkretnym  szablonie  działania  -  musisz  być
elastyczny,  jeżeli  taki  nie  będziesz  to  albo  będziesz  rozwijać  swoje
ziemskie ego, albo zablokujesz się na pewnym poziomie do końca swoich
ziemskich dni i ostatecznie nigdy nie napijesz się wody ze Źródła Życia" -
09.01.2020

────────────────────────────────────────────────────

243)._"W dzisiejszych czasach wiele osób pretenduje do bycia osobą
oświeconą,  ale gdy jakaś osoba sama sobie ową etykietkę przypisuje
powinniśmy być bardziej czujni - musimy zwracać uwagę na to, co dana
osoba sobą reprezentuje,  czyli  jaka jest i  jakie owoce przynosi,  gdyż
duchowe tytuły przypisywane same sobie są nic nie warte - o poziomie
oświecenia danej jednostki powinny decydować osoby, które miały z ową
osobą styczność,  to ich relacje  są godna uwagi,  bo mówić  o samym
sobie w superlatywach każdy potrafi, ale takie narcystyczne podejście do
samego siebie jedynie rozwija nasze ziemskie ego... również powinniśmy
uważać  na  osoby,  które  są  aż  do  przesady  skromne  (fałszywa
skromność)... osoba oświecona zna swoją wartość i jej ani nie zawyża,
ani nie zaniża... osoba oświecona po prostu jest sobą i nie próbuje być
kimś,  kim  nie  jest  (nie  próbuje  nikogo  naśladować)...  rozwija  swoje
własne  pąki  kwiatów  i  ostatecznie  staje  się  unikalnym  kwiatem  w
ogrodzie Boga" - 09.01.2020

────────────────────────────────────────────────────

244)._"Jeżeli  masz  zamiar  zawsze  i  w  każdej  sytuacji  postępować
maksymalnie moralnie właściwie, to jakie ma znaczenie czy wierzysz w
Boga? A jeżeli wierzysz w Niego, to jakie ma znaczenie, który (lub jaki)
to Bóg? Czy najwyższą wartością nie jest nasze postępowanie zbliżone
do postępowania samego Boga Stwórcy?" - 09.01.2020

────────────────────────────────────────────────────



245)._"Jakby  ludzie  byli  blisko  Prawdy  (w  sensie  globalnym)  to  nie
istniałoby na świecie tyle różnych religii. Trzeba usunąć w religiach to, co
nas dzieli  i  wyłuskać to, co nas jednoczy, wtedy zamiast się ze sobą
spierać, będziemy mogli  skupiać się na wspólnym wzrastaniu poprzez
głębokie wewnętrzne zrozumienie oraz wspólną praktykę, która pomoże
nam widzieć poprzez iluzję, która zaślepiała nas i uniemożliwiała nam
mówienie wspólnym językiem - od teraz nie będzie już więcej sporów,
gdyż będziemy wewnętrznie przemienieni - nasze oczy będą widzieć, a
nasze uszy będą słyszeć... - to Prawda przemienia, godzi i jednoczy...
wystarczy się w niej solidnie wykąpać, a wszelka iluzja zostanie w nas
rozpuszczona i  pozostanie w nas tylko czysta Prawda, którą w swoim
rdzeniu jesteśmy" - 09.01.2020
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

246)._"Unikaj wszelkich dyskusji, w których twój dyskutant ci przerywa
lub nie ma zamiaru zrozumieć twojego punktu widzenia - nie dość, że w
tego typu dyskusji prawdopodobnie zostaniesz obrażony, to dodatkowo
jest  ci  narzucany  jedyny  słuszny  pogląd  (wyznawany  przez  twojego
oponenta),  a  jak  go  nie  przyjmiesz,  to  zostaniesz  postraszony
karmicznymi konsekwencjami, które w tym wcieleniu na ciebie spadną
(oczywiście dla twojego dobra, aby nauczyć cię rozumu)... dodatkowo
twoje wypowiedzi będą agresywnie przerywane, abyś za długo nie mówił
(w  końcu  twój  oponent  wie  dużo  lepiej  od  ciebie,  jak  się  sprawy
faktycznie mają - a przynajmniej on tak twierdzi). Już nie wspominam,
że twój  dyskutant  z  powodu,  że  nie  wysłuchuje  cię  do  końca  (bo  ci
celowo  przerywa),  może  mieć  błędny  pogląd  na  temat  tego,  co
faktycznie twierdzisz (ale zupełnie go to nie obchodzi, ważny jest jedynie
jego agresywny monolog). Nie daj sobą w ten sposób pomiatać, miej
trochę godności i zakończ taką pseudodyskusję, uznając, że nie toczy się
ona  na  równych  (uczciwych)  zasadach  oraz  że  nie  prowadzi  ona  do
niczego owocnego i że jest najzwyczajniej całkowitą stratą twojej energii
i  czasu  -  również  unikaj  tego  typu  dyskusji  w  przyszłości,  gdyż  są
wartościowsze  rzeczy  do  doświadczania  (zrobienia)  niż  bycie  słownie
poniewieranym, gdzie  twój  oponent nie ma nawet odrobiny chęci  ani
dobrej  woli,  aby  zrozumieć  twój  punkt  widzenia  -  trzeba  przyjąć
założenie,  że  albo  dyskutuje  się  na  uczciwych  zasadach  z
poszanowaniem swojego dyskutanta, albo nie dyskutuje się wcale, inne
opcje w ogóle nie powinny być brane pod uwagę" - 10.01.2020



247)._"Wiedz, że ciągłe jednoczenie się ze swoją depresją nie pomaga
ci w uwolnieniu się od niej (jest dokładnie odwrotnie, wyjątkowo to tobie
szkodzi)  -  aby zmienić  ową sytuację,  obserwuj  ją  niczym chmurę na
niebie...  po pewnym czasie twoja depresja (chmura) zmniejszy swoją
wielkość, następnie zmieni swój kolor na jaśniejszy... a ostatecznie się
rozpuści  i  zapomnisz,  że  w  ogóle  coś  takiego  w  sobie  miałeś.  Tylko
poprzez bycie obserwatorem jesteś w stanie faktycznie to osiągnąć, bo
od owej depresji się odseparowujesz (ususzasz ją niczym roślinę, której
nie podlewasz), natomiast, gdy się z nią jednoczysz, jesteś niczym nurek
nurkujący w głębokim i ciemnym jeziorze, co doprowadza cię do ciągłego
egzystencjalnego  bólu  i  braku  chęci  do  życia  -  gdy  zmienisz  swoje
podejście (metodę działania), twój wewnętrzny negatywizm zacznie się
zmniejszać (kurczyć)... i zacznie przebijać się z twojego wnętrza światło,
które zawsze w sobie miałeś (gdyż nim faktycznie jesteś), ale było ono
przykryte twoją depresją i nie mogło się ono w tobie w pełni przejawić
(w sensie odczuwalnym)... - i zauważ, że wystarczyła w tobie ta drobna
zmiana  (w  podejściu  do  depresji),  abyś  mógł  zacząć  wynurzać  się
niczym ten nurek z głębokiego jeziora wprost do światła - wcześniej nie
widziałeś dla siebie żadnej nadziei,  trwając w swoim bólu i  rozpaczy,
teraz natomiast jest zupełnie inaczej, promyki nadziei rozświetlają twoje
wnętrze,  a  pozytywne  nastawienie  wlewa  się  do  twojej  duszy"  -
11.01.2020
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

248)._"Nie wierz ludziom, gdy będą ci mówić, że chcą się duchowo /
mentalnie  /  emocjonalnie  zmienić,  jest  to  na  99% kłamstwo...  tego,
czego oni  faktycznie chcą,  to zmiany sytuacji  zewnętrznej,  aby mogli
przestać  z  jej  powodu  doświadczać  negatywnych  odczuć  w  swoim
wnętrzu  -  to  jest  ich  cel,  a  nie  zmiana  siebie  (zmiana  swojego
zaprogramowania)  -  oni  chcą  emocjonalnej  ulgi,  a  nie  faktycznego
wewnętrznego uleczenia...  natomiast  musisz  rozpoznać  ten 1% ludzi,
którzy traktują sprawę poważnie, im należy poświęcić więcej czasu na
wytłumaczenie  jak  dokładnie  należy  uleczyć  swoje  wnętrze"  –
11.01.2020
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



249)._"Czy naprawdę zła  karma nam się  przytrafia,  skoro ktoś inny
będąc  dokładnie  w  naszej  sytuacji,  nie  odczuwałby  tego  w  sposób
negatywny? Może problem leży w naszym podejściu (naszej reakcji) do
owego przytrafiającego się nam zdarzenia? Może to właśnie ową reakcję
trzeba  uleczyć,  a  nie  usilnie  zmieniać  to,  co  z  zewnątrz  do  nas
przychodzi? I gdy już zmienimy swoją reakcję, to czy nasza karma nagle
się zmieniła? Odpowiedź brzmi: nie... nasza karma jest dokładnie taka
sama, jaka była wcześniej, ale z powodu, że inaczej reagujemy na to, co
się nam przytrafia, nie traktujemy już swojego losu jako przeklętego czy
pechowego...  więc  zmień  swoją  reakcję  na  przychodzące  do  ciebie
zdarzenia,  a  twoje  życie  całkowicie  się  odmieni...  chociaż  twoje
przeznaczenie wciąż będzie dokładnie takie samo... ale z powodu zmiany
swoich reakcji  będzie ono dla ciebie znacznie lżejsze i  szczęśliwsze w
doświadczaniu" - 11.01.2020

────────────────────────────────────────────────────

250)._"Jeżeli  chcesz faktycznie doświadczać Boga, musisz pozbyć się
wewnętrznych  przeszkód,  które  ci  to  uniemożliwiają...  innymi  słowy
musisz pozbyć się iluzji, która ci Go zasłania... zatem pytanie brzmi, jak
znaleźć ową iluzję i jak się jej pozbyć? Odpowiedź jest bardzo prosta
(pisząc w sporym uproszczeniu), tą iluzją są (między innymi / w dużym
stopniu) twoje negatywne emocje... - obserwuj je (bez próby ani chęci
zmiany ich) oraz zdystansuj się od nich... również zdawaj sobie sprawę,
skąd się one w tobie biorą (z twojego zaprogramowania, które powstało
w wyniku różnych negatywnych doświadczeń, które przytrafiły ci się w
tym życiu) i trwaj w stanie obserwacji (swoich emocji) każdego dnia...
tydzień za tygodniem...  rok za rokiem...  -  i  nie ma takiej  siły,  która
przeszkodziłaby  ci  w  pozbyciu  się  iluzji  (rozumianej  jako  negatywne
emocje)  ze  swojego  wnętrza...  -  w  momencie,  gdy  tak  się  stanie,
będziesz  o  wiele  bardziej  szczęśliwy  i  odczuwalnie  mentalno-
emocjonalnie  wybalansowany...  twoje  myśli  będą jasne i  spokojne,  a
twoje emocje będą mocno wyciszone (wręcz stoickie)... natomiast jeżeli
jakaś  silniejsza  emocja  się  w  tobie  pojawi  (np.  złość)  to  będziesz
natychmiast  wiedział,  skąd  się  ona  w  tobie  wzięła  (z  twojego



zaprogramowania)  i  bez  problemu  będziesz  umiał  być  ponad  nią
(obserwując  ją  oraz  dystansując  się  od  niej)...  również  nie  będziesz
próbował się uspokajać (np. poprzez stosowanie ćwiczeń oddechowych),
gdy jakaś silniejsza emocja wpadnie w twoje pola,  ponieważ od razu
skupisz  się na osiąganiu (dzięki  zrozumieniu)  stanu bycia  ponad ową
negatywną  emocją,  a  gdy  już  ten  stan  osiągniesz,  automatycznie
(samoistnie) pojawi się w twoim wnętrzu spokój - oto wielka tajemnica
oświecenia i bycia w harmonii z samym sobą" – 12.01.2020

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

251)._"Wiele osób ma dobre intencje, chcą zbawiać świat (zmieniać go
na lepsze)...  ale  czy idą  również  za tym dobre  owoce?  Niestety,  ale
różnie z tym bywa... dlatego, zanim przystąpisz do działania, upewnij
się, że nie brakuje ci mądrości, aby owy świat zmieniać, aby się później
nie  okazało,  że  zmieniałeś  świat  zewnętrzny  tylko  po  to,  aby  nie
doświadczać negatywnych odczuć, które on w twoim wnętrzu generował
(to  nie  jest  słuszna motywacja do działania!)  -  najpierw ulecz  swoje
wnętrze, zanim przystąpisz do konkretnych czynów, wtedy nie dość, że
będziesz świat zewnętrzny i jego problemy lepiej widzieć, to dodatkowo
będziesz  postępował  z  większą  rozwagą...  będzie  w  tobie  mniej
fanatyzmu  (okraszonego  zaślepieniem),  a  więcej  zrozumienia  i
miłosierdzia" – 14.01.2020

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

252)._"Jak w książce o duchowości uchwycić to, co jest nieuchwytne?
Oto  jest  dobre  pytanie  -  tekst  zawarty  w  tego  typu  książce  jest
ostatecznie  jedynie  wskazówką,  a  nie  sednem  samym  w  sobie,  on
nakierowuje czytelnika na Prawdę, ale Prawdą samą w sobie nie jest (i
to,  pomimo że zawiera w sobie prawdziwe informacje!)...  sztuką jest
doświadczanie Prawdy, która jest ukryta pomiędzy słowami; początkowo
przedzieramy  się  przez  ciszę,  aby  ostatecznie  Jej  doświadczyć  i
bezgranicznie  się  w  Niej  zatopić...  gdy  ten  stan  osiągamy,  czytanie
książki przestaje być potrzebne (a wręcz jest szkodliwe!)... będzie się
liczyć  tylko  nasze  głębokie  empiryczne  doświadczenie,  które  jest
ostatecznym celem czytania duchowych tekstów" – 14.01.2020

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



253)._"Błędne wierzenia utrzymują cię w stanie hipnozy, więc rozbij je,
nie miej dla nich żadnych sentymentów, choćby cała twoja świadomość
miała  ulec  zmianie,  niech  tak  będzie!  Prawda  jest  ważniejsza  niż
utrzymywanie się  w stanie  przyjemnego uśpienia!  Aby tego dokonać,
zawsze sprawdzaj, co twierdzą osoby, które mają odmienne zdanie od
twojego (ale niekoniecznie musisz po dogłębnym zapoznaniu się z ich
poglądami się z nimi zgadzać) - myślę, że w stu procentach przypadków
twoje spojrzenie na pewne kwestie ulegnie poszerzeniu (ulepszeniu), a
wynikiem końcowym będzie  modyfikacja  twojej  świadomości  na taką,
która jest bliższa Prawdy (również w sensie intelektualnym) - zawsze
bądź otwarty na fakt, że możesz się w czymś mylić i to, pomimo że coś
wielokrotnie sprawdzałeś... - i trzeba podkreślić, że otwartość na zmianę
zdania (w tym przyznanie się do błędu) jest bardzo cenną cechą ludzi,
którzy na ogół dochodzą do wyższej świadomości" – 14.01.2020



Kilka słów końcowych

   

W momencie, w którym na co dzień doświadczasz jedności z Bogiem / ze
swoim prawdziwym Ja życie staje się dużo łatwiejsze i przyjemniejsze w
doświadczaniu / w przeżywaniu. Nie ma już tylu smutków i bóli, jakie na
nas spadały w przeszłości... a przynajmniej nie oddziałują one na nas
tak negatywnie, jak bywało to kiedyś... umiemy być ponad nimi i szybko
odnajdujemy nasz wewnętrzny spokój / nasz wewnętrzny balans - do
tego  etapu  dochodzimy,  gdy  faktycznie  poświęcamy  swój  czas  na
praktykę  oraz  na  zrozumienie  pewnych  prawd  udzielanych  nam  na
przestrzeni  czasu  przez  różnych  mistrzów  duchowych.  Kwintesencją
nauk  duchowych  jest  zrozumienie  jak  połączyć  się  z  naszym
prawdziwym  Ja  /  z  Bogiem  oraz  jak  umieć  być  ponad  swoim
negatywnym zaprogramowaniem - gdy się tego nauczysz z czasem życie
stanie się dla ciebie znacznie (mentalnie i emocjonalnie) łatwiejsze (o
wiele  bardziej  znośne).  Wreszcie  przestaniesz  walczyć  z  życiem,  a
zaczniesz płynąć z  jego nurtem (innymi słowy życie stanie się twoim
przyjacielem, a nie wrogiem). Tym przemyśleniem chciałbym zakończyć
moją  trzecią  książkę,  która  może  nie  jest  najdłuższa,  ale  myślę,  że
zawiera w sobie wiele cennych wskazówek, które pomogą osobom je
czytającym w osiągnięciu wewnętrznej harmonii, czego im oczywiście z
całego serca życzę.

PS. A na koniec dorzucam kilka moich duchowych wierszy :)

Dobry Samarytanin



WIATR PRZEZNACZENIA
 

 

Wiatr przeznaczenia pcha mnie do zmiany...
do odkrywania tego, kim faktycznie jestem.

Duchowy podmuch to zakodowany wiatr pełen informacji,
które wpadają we mnie w odpowiednim czasie

i otwierają moje zamknięte wnętrze...
moja osoba powoli przemienia się z formy zamkniętej do formy otwartej...

od teraz patrzę na świat i otaczającą mnie rzeczywistość szerzej
i jestem w stanie innym ludziom wybaczyć więcej.

Jest to spowodowane wyższym zrozumieniem,
jakie nabyłem na przestrzeni czasu...

i każdy jest w stanie się w nie wyposażyć...
wystarczy Bogu zaufać, pozbyć się swoich fałszywych przekonań...

tego wszystkiego, co blokuje naszego ducha.

Gdy to uczynisz wzniesiesz się do "nieba"...
twój umysł będzie przemieniony,

a twoje wnętrze będzie wypełnione szczęściem...
to jest celem duchowego rozwoju, twój rozkwit...

więc pozwól wiatrowi przeznaczenia cię nieść na swoich skrzydłach.

DS – 17.01.2020



NICZYM ORZEŁ NA NIEBIE
 

 

Kiedyś chodziłeś twardo po ziemi,
teraz natomiast latasz wysoko po niebie...

a to wszystko za sprawą twojej determinacji
w dojściu do Prawdy.

Musiałeś stoczyć nie jeden bój, aby się do niej mocniej zbliżyć...
mijały dni... miesiące... a ty powoli posuwałeś się naprzód...

z czasem odrzuciłeś fanatyzm, iluzje, zbędne wierzenia...
skupiłeś się tylko na jednym celu...

czyli na faktycznym jej doświadczeniu.

I przyszedł ten dzień, że w końcu się udało...
i w okamgnieniu stałeś się orłem na niebie,

który obserwuje wszystko z wysoka...
nie martwi się już o przyszłość,

tylko żyje chwilą obecną.

Nie ocenia, nie osądza, nie chce krzywdzić...
nie powoduje więcej szkód,

lecz wprowadza spokój i mądrość na świat,
który tego wciąż mocno potrzebuje.

DS – 17.01.2020



TWÓJ RAJSKI OGRÓD
 

 

Droga do Prawdy nie jest łatwa,
pojawi się na niej wiele przeszkód,

ale ty musisz je wszystkie pokonać (rozbić, ominąć)...
użyj do tego swojej mądrości oraz mądrości przeszłych pokoleń.

Napełnij się tym, co cenne
i wyrzuć ze swojego wnętrza to, co cię blokuje...

w ten sposób osiągniesz swój Rajski Ogród
i zaznasz smaku wolności i wewnętrznego szczęścia.

Doświadczysz w swoim wnętrzu harmonii i balansu,
który przez lata poszukiwany jest przez tych,

którzy wchodzą na ścieżkę poszukiwań Prawdy.

DS – 17.01.2020



PIĘKNY KWIAT
 

 

Nic nie zachwyca tak mocno,
jak to, gdy człowiek osiąga swój wewnętrzny rozkwit...

gdy zjednoczył się już z Prawdą i bez przeszkód
wypełnia swoje odgórnie zapisane przeznaczenie.

Idzie przez życie z podniesioną głową
i nie podpiera się na nikim,

jest duchowo samowystarczalny...
nie potrzebuje już drewnianej laski, aby go wspomagała.

Jego płatki są szeroko rozłożone,
a iluzja już nie gości w jego wnętrzu.

Taki człowiek pozbył się wewnętrznych przeszkód
i płynie w nim już rzeka życia,

która czyni go pięknym kwiatem w Ogrodzie samego Boga.

DS – 17.01.2020



OSTATECZNA PRAWDA
 

 

Całe życie czegoś szukałeś,
tym czymś okazałeś się ty sam,
a raczej twoja duchowa esencja,

która była przed tobą szczelnie ukryta.

Teraz jesteś już w jedności ze swoim Ja,
nie utożsamiasz się z czymś, czym nie jesteś,

gdyż iluzja nie zasłania ci już więcej twoich oczu,
jesteś wolny od nieprawd i tkwienia w fałszu.

Prawda poszerzyła twoje postrzeganie,
twój umysł doznał metamorfozy,

a cisza stała się twoim drugim domem,
w którym zamieszkałeś na wieki.

DS - 17.01.2020




