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KsiążkKsiążkKsiążkKsiążkKsiążkaaaaa
¯ycie jest najwiêkszym nauczycielem – kie-
dy otworzymy siê na jego dzia³anie. Spokój,
opanowanie oznacza zaakceptowanie ¿ycia
takim, jakie jest i pozwolenie na wydarzenie
siê rzeczom, bez ci¹g³ego zastawiania siê (wy-
obra¿ania sobie), co by by³o, gdyby jakieœ wy-
darzenie zaistnia³o w naszym ¿yciu.
Kurt Tepperwein prezentuje w tej ksi¹¿ce, jak
mo¿na zaakceptowaæ swoje ¿ycie. Pokazuje
nam, jak mo¿emy wspó³istnieæ, wspó³dzia³aæ
z naszym ¿yciem. Uczymy siê dziêki niemu,
jak powinniœmy siê obchodziæ z uczuciem stra-
chu i winy i pozwoliæ innym ¿yæ swoim ¿yciem,
a tak¿e poznajemy, co utrudnia nam ¿yæ pe³-
ni¹ ¿ycia. Nie mo¿emy „przebiæ g³ow¹ muru”.
Mo¿emy oczekiwaæ spokojnie, z ufnoœci¹ przy-
sz³oœci i wzi¹æ swoje ¿ycie we w³asne rêce.

AAAAAutututututororororor
Kurt Tepperwein, urodzony w 1932 r. w Lo-
benstein. Osi¹gn¹³ sukces jako przedsiêbior-
ca. W 1973 r. zrezygnowa³ z prowadzenia
firmy. Zosta³ homeopat¹ i badaczem dolegli-
woœci. Wyk³ada³ jako docent w wielu miê-
dzynarodowych instytutach, miêdzy innymi
w Friedensuniversität w Berlinie. Od roku
1997 Kurt Tepperwein jest docentem w Miê-
dzynarodowej Akademii Naukowej w Vaduz.
Rozwiniêta dziêki niemu technika treningu
procesów myœlenia i intuicji stanowi dla wielu
ludzi czêœæ sk³adow¹ ich ¿ycia.





Przez obecnoœæ Boga we mnie
któr¹ jestem i która dzia³a we mnie,

czyniê te s³owa œwiadomie:
„Jestem Alf¹ i Omeg¹,

jestem si³¹, która po bohatersku przenika œwiat,
jestem zrozumieniem ca³ej gry ¿ycia,

jestem lekkoœci¹ i g³êbi¹ ¿ycia,
jestem po³¹czeniem wszystkich p³aszczyzn,

jestem wdziêcznoœci¹, która moje ¿ycie
wype³nia spokojem

i moj¹ obecnoœci¹, któr¹ jestem, b³ogos³awi”.

a
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WsWsWsWsWstęptęptęptęptęp

Mo¿e myœlicie, ¿e ktoœ, kto napisa³ ksi¹¿kê o spokoju, opano-
waniu, jest typem cz³owieka, który znajduje siê ponad wszyst-
kim i we wszystkim. To nie jest prawda. Jestem cz³owiekiem,
który bardzo siê anga¿uje w prze¿ywanie w³asnego ¿ycia. Je-
stem kimœ, kto prze¿ywa wzloty i upadki, który cieszy siê ze
swoich sukcesów i cierpi, kiedy pojawiaj¹ siê trudne momenty,
tak samo jak wy. Jestem kimœ, kto pragnie sukcesu i próbuje za
wszelk¹ cenê unikn¹æ niepowodzenia, kimœ, kto ulega napiê-
ciom. Jestem pe³nym pragnieñ, têsknot i sprzecznoœci cz³owie-
kiem, ale tak¿e pe³nym nadziei i pomys³ów, wizji.

Ci¹gle szukam w swoim ¿yciu „patentów” – czasami dzia³aj¹
one bez zarzutów, a czasami wrêcz przeciwnie, ale nigdy nie
zaprzesta³em szukaæ, badaæ. Jak¿e chêtnie kupilibyœmy ksi¹¿-
kê, która rozwi¹za³aby wszystkie nasze problemy ¿yciowe, lub
œrodek farmaceutyczny na wszystkie nasze k³opoty, pewien ro-
dzaj „aspiryny na zmartwienia”.

Ale ¿ycie ma swoje w³asne zakrêty, pr¹dy, poruszenia. Gdyby
istnia³a recepta na szczêœcie, na perfekcyjne ¿ycie, prawdopo-
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dobnie by³oby ono bardzo nudne. WyobraŸcie sobie wszystko,
czego byœcie sobie ¿yczyli, czego pragniecie, to wszystko spe³ni-
³oby siê natychmiast – czy mo¿na w takim ¿yciu byæ szczêœli-
wym? Richard Bach pisze w swojej ksi¹¿ce:

Pomiêdzy konfliktem bojownika, który siê w nas znajduje, a Sieg-
friedem – bohaterem, który chce walczyæ ze z³em i pokonywaæ
je dobrem, i trubadurem, który jako kuglarz kroczy przez ¿ycie,
przez to wszystko realizuje siê nasze w³asne, samodzielne byto-
wanie.

Wœród sztuki ¿ycia i walki ¿ycia szukamy naszego miejsca
w œwiecie, pomiêdzy „Laisser-faire” a dyscyplin¹, pomiêdzy si³¹
twórcz¹ a poddaniem, uleg³oœci¹ losowi. Tutaj spotykaj¹ siê
w nas punkty przeciêcia siê przeciwnoœci jin i jang, Zachodu
i Wschodu, fatalizmu i w³asnej kreatywnoœci.

Ta ksi¹¿ka chce wam pomóc w odnalezieniu wœród sprzecz-
noœci i trudnoœci, które towarzysz¹ naszemu ¿yciu, duchowej
si³y, wsparcia, pocieszenia, ale tak¿e zachêty do odnalezienia
w³asnej drogi dla kogoœ wyj¹tkowego, kim jesteœcie.

Siegfried, pogromca smoków, a tak¿e trubadurzy ubogacali œwiat
swoim „istnieniem”, wype³niaj¹c swoje zadania. Nie musimy
stawaæ siê Siegfriedem lub trubadurem, aby urzeczywistniaæ swoje
marzenia ¿yciowe, ale powinniœmy spe³niaæ siê, nasze ¿ycie, nasz¹

„WyobraŸ sobie wszechœwiat,
który jest piêkny, sprawiedliwy i doskona³y.
Ale mo¿esz byæ pewny:
Byt wymyœli³ to o wiele lepiej ni¿ ty”.

RICHARD BACH: ILLUSIONEN (Z£UDZENIA), BERLIN 1978
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podró¿ i to, kim jesteœmy. Niemniej jest to od nas wymagane.
Spokojne ¿ycie oznacza zaakceptowaæ to, kim jesteœmy i to, kim
nie jesteœmy, pozwoliæ wydarzyæ siê w³aœciwym rzeczom i po¿e-
gnaæ siê z niew³aœciwymi i oddzieliæ siê od nich.

Znajdziemy w czêœciach I, II, III, na pocz¹tku ka¿dego roz-
dzia³u, sformu³owan¹ afirmacjê „JESTEM”, która bêdzie odpo-
wiadaæ podjêtym tam tematom:

„Dziêki obecnoœci Boga we mnie,
któr¹ jestem i która dzia³a we mnie,
czyniê te s³owa œwiadomie...”

Ta formu³a powinna byæ wypowiadana na pocz¹tku ka¿dej
czynnoœci z pe³n¹ œwiadomoœci¹, aby nam przypominaæ nie-
ustannie o tym, ¿e pochodzimy z wy¿szej mocy. Ka¿de pozna-
nie jest niezbêdne dla ciszy, spokoju, którego szukamy i którego
w dalszej czêœci ksi¹¿ki jeszcze nieraz doœwiadczymy.

Nawet, jeœli wszyscy wywodzimy siê z tego samego Ÿród³a,
ka¿dy z nas jest indywidualnoœci¹. Nauczyæ siê opanowania
oznacza ¿yæ jako indywidualna istota, jako wyra¿enie tego Ÿró-
d³a i dziêki temu charyzmatycznie. Ta ksi¹¿ka mo¿e stanowiæ
pomoc w odnajdywaniu samego siebie.

Doœwiadczycie, jak omawiany spokój indywidualnie bêdzie prze-
nika³ wasze ¿ycie. Ka¿de doœwiadczenie, którego doznamy, bêdzie
przypomina³o pielgrzymkê. Wielu pielgrzymuje do Mekki lub do
Medyny, do Jerozolimy lub do Kailash – my bêdziemy pielgrzymo-
waæ do w³asnego wnêtrza. Bêdzie to oznaczaæ, tak jak powiadaj¹
Majowie „In lake’sch”, co oznacza: „Jestem innym Tob¹”.

WyjedŸmy razem w tê niesamowit¹ podró¿ do wnêtrza siebie!

WASZ KURT TEPPERWEIN





CZÊŒÆ I

Pozbyæ siê
starych balastów
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Co prCo prCo prCo prCo przzzzzeszkeszkeszkeszkeszkaaaaadza nadza nadza nadza nadza nammmmm
żyć pełnią żyżyć pełnią żyżyć pełnią żyżyć pełnią żyżyć pełnią życcccciiiiia?a?a?a?a?

ka¿dym cz³owieku znajduje siê g³êboka têsknota, aby nadaæ
swojemu ¿yciu g³êbszy sens. Jeœli nie udaje mu siê to od-

naleŸæ, jest wtedy sfrustrowany i mo¿e nawet popaœæ w straszne
na³ogi, które s¹ ni mniej, ni wiêcej jak tylko poszukiwaniem.

W ka¿dym cz³owieku znajduje siê g³êboka têsknota za ¿yciem,
które z dnia na dzieñ bêdzie mia³o g³êbszy sens i bêdzie s³u¿y³o
czemuœ g³êbszemu. Tylko nielicznym udaje siê po³¹czyæ co-
dzienn¹, monotonn¹ pracê z wy¿szym celem. Wiêkszoœæ ogra-
nicza ich byt, mówi¹c niedbale, na „zdobywaniu po¿ywienia
i szukaniu partnera” i kilku zmys³owych uciechach. Myœl¹c

�

Dziêki obecnoœci Boga we mnie,
któr¹ jestem i która dzia³a we mnie,

czyniê te s³owa œwiadomie:

„Jestem wiedz¹ o w³aœciwych intencjach,
która realizuje swój cel.
Jestem dzie³em sztuki,

które formu³uje siê przez ¿ycie.
Jestem tajemnic¹ tworzenia.

Jestem œwiêtym pacierzem na moich ustach.
Jestem objawieniem”.
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o tych cielesnych uciechach, odnajdujemy semantyczne po³¹-
czenie pomiêdzy „sensem” a „zmys³owoœci¹”.

Kamasutra, indyjski podrêcznik o mi³oœci, który powsta³ w IV
wieku po Chrystusie dziêki uczonemu Vatsyayana, mówi o tym,
¿e nasze „zmys³y” mog¹ wspó³graæ z naszym „myœleniem”.
Mianowicie, jeœli nie ustanowimy naszej ³¹cznoœci zmys³ów,
lecz oddamy siê pojmowaniu œwiata przez widzenie, dotyk, od-
czucia smaku, wêchu. Ka¿de odbicie, zastanowienie siê, które-
go w³aœciwie szukamy i które mo¿emy znaleŸæ, poœredniczy
w procesie rozwoju zewnêtrznego, które z kolei mo¿emy rozwi-
jaæ, pielêgnowaæ.

Kiedy odkryjemy, ¿e pragniemy od naszego ¿ycia czegoœ wiê-
cej, ¿e mamy w sobie g³êbok¹ potrzebê têsknoty za duchem
zupe³nie innego rodzaju, wtedy stwierdzimy, ¿e mo¿e zostaæ
równie¿ pobudzona potrzeba czu³oœci do siebie samych i w sto-
sunku do innych. To, co utrudnia nam osi¹gn¹æ pe³niê ¿ycia,
jest zwrotnym po³¹czeniem, komunikacj¹ (religio|n|) w odnie-
sieniu do tego, co siê dzieje „na zewn¹trz”, z jego wewnêtrzny-
mi wartoœciami i jego spójnoœci¹.

¯ycie w zwi¹zku spójnoœci, harmonii bêdzie wewnêtrznym
spe³nieniem wnêtrza tak jak muzyka, która rozbrzmiewa w ra-
diu. Rezultatem precyzyjnego ustawienia s¹ nasi odbiorcy.
Niespe³nieni ludzie zachowuj¹ siê jak s³uchacze radia, któ-
rzy z ró¿nych powodów nastawiaj¹ „niew³aœciwe dla siebie
audycje”.

Ró¿nica miêdzy sensownym i pozbawionym sensu ¿yciem nie
znajduje siê w pierwszej linii z tym, co prze¿yliœmy. Ona znaj-
duje siê w naszej wewnêtrznej postawie. Czy bêdziemy koncen-
trowaæ siê na swoich w³asnych potrzebach i bodŸcach sensu lub
czy bêdziemy wk³adaæ wysi³ek w kszta³towanie w³aœciwej po-
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stawy wewnêtrznej i ¿ycie w zgodzie ze sob¹ zale¿y tylko od nas
samych.

Nasze cia³o jest tak¿e rodzajem przyrz¹du nawigacyjnego.
Pomoc we „w³aœciwym” nastawieniu mo¿emy otrzymaæ w nur-
tach, falowaniu, które odpowiadaj¹ naszemu wewnêtrznemu
nastawieniu. Podczas gdy bêdziemy odnajdowaæ harmoniê ¿ycia,
czêsto mo¿emy siê stykaæ z utrudnieniami, które przychodz¹
z zewn¹trz, które mog¹ nas obdarzaæ sensem. Nie s¹ to przed-
mioty, które daj¹ nam poczucie sensu, lecz duch, który przez
nie jest przedstawiany.

¯ycia w harmonii mo¿emy doœwiadczyæ bêd¹c wolnymi od
na³ogów i uczuæ strachu jako mo¿liwoœæ ci¹g³ego po³¹czenia
z w³asnymi zasobami. W s³owach Jezusa odnajdziemy spokój:

Do osi¹gniêcia takiego stanu prowadzi d³uga droga. Pomiê-
dzy bytem jako „poluj¹cym myœliwym” i ¿yciem pe³nym sensu
znajduje siê „okres trudnoœci” „czterdziestu dni pustyni”. Prze-
cie¿ nikt z nas nie urodzi³ siê mistrzem. Cienie i blaski naszego
ziemskiego bytu prze¿ywamy wszyscy tak samo – æwiczmy siê
zatem razem w doskona³oœci.

Nastawienie naszych ambicji na przepe³niony sensem byt jest
czêsto nêkane przez stresuj¹ce „poszukiwanie po¿ywienia”, jest tym
samym, co poszukiwanie jednoœci, które Chiñczycy nazywaj¹ „tao”.
Pojmowanie praw rz¹dz¹cych œwiatem powoduje uzupe³nienie na-
szych ambicji zewnêtrzn¹ obfitoœci¹, której ci¹gle poszukujemy.

„To wam powiedzia³em, abyœcie pokój we mnie mieli.
Na œwiecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagê: Jam
zwyciê¿y³ œwiat”. (J 16, 33)
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Pomiêdzy pasj¹ a spe³nieniem znajduje siê okres cofniêcia
tego wszystkiego, w co siê zaanga¿owaliœmy, to, co oddajemy
nowoczesnym bo¿kom, które s¹ jedynie niepoznanymi i nie-
okreœlonymi przedstawicielami ducha poza form¹.

Ustaleniami, które utrudniaj¹ nam wolny przep³yw energii
i przez to sensowne ¿ycie, mog¹ byæ:

• pewni ludzie lub pewne grupy ludzi,
• pewne okreœlone momenty w naszym ¿yciu,
• pewne okreœlone miejsca zamieszkania lub inne miejsca,
• pewne okreœlone czynnoœci lub sposoby zachowania,
• pewne okreœlone rzeczy, œrodki, przyrz¹dy.

Ka¿de ustalenie, norma utrudnia nam, przeszkadza nam w od-
najdywaniu sensu ¿ycia. Wa¿ne jest uœwiadomienie sobie tego,
poniewa¿ samowiedza, samopoznanie jest, jak wiadomo, pierwsz¹
drog¹ do zmian.

Jeœli nie wiemy, w jakie ustalenia, normy popadliœmy, mo¿e-
my zapytaæ siebie po prostu: co wywo³uje w nas samo z siebie,
przez swój byt lub niebyt pewne okreœlone emocje?

Przy tym nie jest wa¿ne, czy te emocje, które s¹ wywo³ane
przez normy, bo¿ki, s¹ przez nas zakwalifikowane jako pozy-
tywne czy negatywne, czy powoduj¹ w nas mi³oœæ, nienawiœæ,
odrzucenie czy radoœæ.

Aby nie skupiaæ siê jedynie na tamtych obiektach, przedmio-
tach, lecz móc zaanga¿owaæ siê w spokojne ¿ycie, musimy pobu-
dziæ energiê. Kiedy coœ wywo³uje w nas silne reakcje emocjonalne,
powinniœmy sobie uœwiadomiæ, ¿e chodzi jedynie o przedmiot,
który mo¿emy unieszkodliwiæ. Jak mo¿emy uwolniæ siê od tego
przedmiotu? Najlepiej wyobraziæ sobie tak¹ sytuacjê.
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Przez pozbycie siê tego ciê¿aru i bycie „œwiadkiem” mo¿ecie
zdobywaæ w swoim ¿yciu coraz wiêcej przestrzeni, przy czym
nie jest istotne i nie odgrywa ¿adnej roli, czy te „obci¹¿enia”
prze¿ywamy wobec ludzi, miejsc, sytuacji, w stosunku do siebie
czy przychodz¹ do nas z zewn¹trz.

Sokrates (470–399 p.n.e.) jest doskona³ym przyk³adem na by-
cie „œwiadkiem”. Zosta³ oskar¿ony o bezbo¿noœæ i psucie m³o-
dzie¿y. Skazany na karê œmierci, któr¹ by³o wówczas wypicie
cyrkuty. Odrzuci³ proœbê przyjació³, którzy chcieli go uwolniæ
z wiêzienia wbrew prawu, chcia³ pozostaæ do koñca wierny swo-
jej filozofii.

Kiedy wypi³ napój, opisa³ symptomy, które ta trucizna w nim
wywo³a³a, w najdrobniejszych szczegó³ach. Przygl¹da³ siê z bli-
ska œmierci.

ĆwiczĆwiczĆwiczĆwiczĆwiczeneneneneniiiiie: Wye: Wye: Wye: Wye: Wyiiiiimagmagmagmagmagiiiiinononononowwwwwaaaaana sytuacna sytuacna sytuacna sytuacna sytuacjajajajaja

WyobraŸcie sobie sytuacjê, która dzieje siê tylko i wy-
³¹cznie dziêki wam, spotkanie z pewnym cz³owiekiem,
pewne miejsce, pewien sposób zachowania, posuñcie siê
w swojej wyobraŸni tak daleko, ile mo¿ecie znieœæ. Po-
czujcie towarzysz¹ce wam emocje, które wywo³uj¹ w was
uczucie sensu, us³yszcie dŸwiêk, poczujcie zapach.
I zatrzymajcie to w sobie. Odczujcie to w sobie. Poczuj-
cie, jak wasz system energii odpowiada na to, co prze¿y-
wacie. Poczujcie, jak reaguje wasze cia³o izoluj¹c siê od
waszych prze¿yæ, doœwiadczeñ, tak jak naukowiec lub
œwiadek opisywa³by pewien wypadek, incydent. Dziêki
temu zdystansujecie siê do w³asnych prze¿yæ i bêdziecie
mogli odzyskaæ trochê spokoju.
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Oczywiœcie, nie musimy posuwaæ siê tak daleko. WyobraŸ-
my sobie, ¿e spotykamy naszego najwiêkszego wroga, jeœli ta-
kiego w ogóle mamy. Do tego eksperymentu mo¿e nam na
przyk³ad pos³u¿yæ nie¿yczliwy s¹siad. Takie spotkanie wywo-
³uje w nas zazwyczaj negatywne emocje. Teraz spróbujcie to
wszystko, co obecnoœæ tej spotkanej osoby w was wywo³uje,
mo¿liwie bezstronnie, obojêtnie potraktowaæ, tak, jak nauko-
wiec obchodzi siê z przedmiotem swoich badañ. Poczujecie siê
po tym spotkaniu, obojêtnie jak ono przebiega³o, odrobinê spo-
kojniejsi.

Czasami mo¿ecie wykonaæ æwiczenie „bycie œwiadkiem”
dopiero po zakoñczeniu spotkania, ale powinniœcie pozwoliæ
sobie na to prze¿ycie. Wpadniecie na trop swojej w³asnej ta-
jemnicy.

Dziêki samoobserwacji, której siê nauczyliœcie, zostanie przez
was zauwa¿one wasze czucie zmys³owe, bêdziecie opowiadaæ
siê za tym, aby wchodziæ w wiêkszy kontakt ze œrodowiskiem
zewnêtrznym. „Wydobêdziecie” z siebie wasze zewnêtrzne od-
czucia i bêdziecie mogli znowu zacz¹æ „spostrzegaæ, zauwa-
¿aæ”, to znaczy wydobyæ z waszych zamierzeñ, czynów to, co
„istotne, prawdziwe”. Jeœli nie jesteœcie Ÿli na waszego „wro-
ga” lub na nie¿yczliwego s¹siada, mo¿ecie przyjrzeæ siê, co
on dla was oznacza.

Odparcie, odrzucenie przedstawiaj¹ czêœci lub zakresy, obrê-
by, które my odrzucamy w sobie lub od siebie. Na³ogi przedsta-
wiaj¹ czêœci lub zakresy w nas, których nie mo¿emy udostêpniæ,
ale chêtnie byœmy to uczynili. W ten sposób mo¿na przedsta-
wiæ np.:
• agresywny s¹siad i jego w³asna agresywnoœæ, której my nie chce-

my widzieæ,
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• atrakcyjna blondynka i jej stosunek do w³asnej atrakcyjnoœci,
• nieosi¹galne bogactwo i utrudnione dojœcie do tego „rogu obfitoœci”.

Poniewa¿ œwiat zewnêtrzny jest odbiciem naszego wewnêtrz-
nego ¿ycia, mo¿emy zmieniæ pewne rzeczy na d³u¿ej tylko w nas
samych. Kupmy coœ, czego tak bardzo po¿¹damy i odeprzyjmy
niechêæ, opór, ten problem jednak pozostanie, przesunie siê na
inne miejsce. Sensowne oka¿e siê nasze dzia³anie, kiedy we-
wnêtrzne przejdzie w zewnêtrzne. Jeœli bêdziemy wykorzysty-
waæ nasze ¿ycie, aby realizowaæ je sensownie, bêdzie ono te¿
takie. Znajdziemy nasz g³ówny cel w naszym bycie i tak zwane
per³y m¹droœci i poznania.

Nie bêdzie tak, ¿e wiêcej nie pojawi¹ siê w naszym ¿yciu nie-
mili s¹siedzi i bêdziemy ju¿ mieæ do czynienia tylko z samymi
przyjació³mi. Mo¿e bêdzie ju¿ tak, ¿e rzeczy, które bêd¹ siê
wydarzaæ, bêd¹ coraz bardziej traciæ swój emocjonalny ³adunek
i bêd¹ mog³y siê wydarzaæ dziêki nam. Tak d³ugo, jak nie bê-
dziemy gotowi wytropiæ, wyszukaæ tych „³adunków” w naszym
wnêtrzu i unieszkodliwiaæ nasz¹ „wewnêtrzn¹ bombê”, bêdzie-
my iœæ przez ¿ycie skurczeni.

Ka¿dy ma prawo do tego, aby byæ takim, jakim chce. Akcep-
tuj¹c siebie i nie stwarzaj¹c wokó³ siebie blokad, tylko wtedy to,
co jest i jakie jest, mo¿e przez nas swobodnie przep³ywaæ. To,
co nieprzyjemne, nie bêdzie nas niszczyæ, a to, co przyjemne,
nie bêdzie wytwarzaæ w nas na³ogu, choroby. Bêdziemy siê sta-
waæ wolni i spokojni, opanowani.

Dziêki takiej postawie mo¿emy coraz wiêcej poznawaæ, to
wszystko, co siê dzieje w naszym ¿yciu, ma swój sens. Tak d³u-
go, jak bêdziemy siê zajmowaæ na³ogiem, bêdziemy tkwiæ przy
kilku literach albo przy jednym zdaniu w ksiêdze naszego ¿ycia.
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Jeœli jednak siê od tego uwolnimy, bêdziemy w stanie przeczy-
taæ ca³¹ ksi¹¿kê i zauwa¿ymy, jak cudownie jedno z drugiego
wynika i poczujemy siê bezpiecznie w wy¿szym porz¹dku, ³adzie.
Lub jak Angelus Silesius (1624–1677) trafnie okreœli³:

„S³oñce pobudza wszechœwiat,
sprawia, ¿e wszystkie gwiazdy tañcz¹,
jeœli nie bêdziesz siê porusza³,
nie bêdziesz nale¿a³ do ca³oœci”.

Tak jak „sens” i „sensownoœæ” znajduj¹ siê w zale¿noœci od
siebie, w takiej samej relacji znajduj¹ siê cel i przetrwanie na-
szego gatunku. „Celowoœæ” naszego dzia³ania powinna nam
gwarantowaæ prze¿ycie, unikniêcie bólu, oferowaæ lepsze wa-
runki bytowe.

Jesteœmy osadzeni w prawach natury i w normach, jakie stwo-
rzyli ludzie poprzez sztuczny œwiat. Natura i sztuczny œwiat wy-
tworzony przez cz³owieka nie zawsze siê toleruj¹. Jeœli stworzona
przez nas rzeczywistoœæ nie jest odzwierciedleniem natury, wy-
twarza ona w naszym wnêtrzu napiêcia, które mog¹ prowadziæ
do tego, ¿e bêdziemy sami siê poddawaæ i bêdziemy pos³uszni
pozornej koniecznoœci. Tworzymy ten sztuczny œwiat, który wy-
zyskuje nasz¹ planetê po to, aby byæ szybszymi, silniejszymi –
jest to obraz bardzo przypominaj¹cy budowê wie¿y Babel.

Lub zachowujemy siê jak najeŸdŸcy, którzy chc¹ uczyniæ na-
jechan¹ ziemiê sobie poddan¹.

Zbudowanie pomostu pomiêdzy bogactwem natury i jego
duchem jest zadaniem cz³owieka. Jest on istot¹ myœl¹c¹, jedy-
nym mieszkañcem ziemi, który potrafi myœleæ. Cz³owiek jest
budowniczym mostu do gwiazd.
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„Celowoœæ” jest indywidualn¹ struktur¹ przetrwania. Wyko-
nujemy coœ, po to, aby przetrwaæ. Tak¿e natura ma swoj¹ „ce-
lowoœæ”. Zwierzêta i roœliny przemieniaj¹ siê w nowe formy bytu,
aby wymierzyæ sprawiedliwoœæ przekszta³conym warunkom œro-
dowiskowym – dinozaury zniknê³y z powierzchni ziemi, poja-
wi³y siê nowe formy ¿ycia. Jeœli chodzi o biologiczne mutacje,
my, ludzie, przy pomocy naszych zdolnoœci myœlenia mamy
mo¿liwoœæ nadaæ im odpowiedni kierunek i zrealizowaæ zamie-
rzony cel. Ten cel musimy realizowaæ na rozleglejszej p³asz-
czyŸnie ni¿ „ma³e ja”. Musimy tak¿e wzi¹æ pod uwagê dobro
ogó³u.

Uwzglêdniaj¹c ogó³ podczas naszych za³o¿eñ, osi¹gamy wiêk-
szy spokój, poniewa¿ wiemy, ¿e nasze dzia³anie bêdzie zaakcep-
towane przez kolektyw.

Rozwój ludzkiego gatunku zyska³ dramatyczne przyœpiesze-
nie. Czas myœliwych i zbieraczy jest ju¿ dawno za nami, ale
tak¿e epoka przemys³owa przekroczy³a swój zenit. W tej ca³ej
epoce informacji znajdujemy globalne sieciowanie, które ³¹czy
nasz¹ rodzinê ludzk¹ jako jednostka, jednoœæ: telekomunika-
cja, technika satelitarna, komputeryzacja s¹ kryzysem i szans¹
bytu ludzkiego jednoczeœnie, zale¿nie od tego, czy uda nam siê
zrobiæ skok, przeskok w duchow¹ epokê, w której rozpoznawal-
na jest istota ukryta w materii.

A¿eby to, co robimy, mia³o swój cel w naszych czasach,
potrzebuje harmonii naszego indywidualnego dzia³ania z ca-
³oœci¹, poniewa¿ Biblia mówi: „Wszystko, co uczyniliœcie jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, mnieœcie uczynili”.
(Mt 25, 40)

Jeœli dostroimy nasze dzia³anie ze wszystkim, co jest, z du-
chem, który znajduje siê we wszystkim, wtedy nasza praca nie
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jest tylko zaspokojeniem swoich ambicji, jest tak¿e naszym
wk³adem dla dobra planety.

Nie musicie byæ Mesjaszem lub prezydentem, aby po³¹czyæ
swoje dzia³anie sensownie z czymœ g³êbszym, wa¿niejszym. Jeœli
jesteœcie piekarzem, celem waszej pracy jest codzienny kontakt
z wielk¹ liczb¹ osób. I jeœli przy tym uœwiadomicie sobie, ¿e chleb,
który sprzedajecie, symbolizuje „chleb ¿ycia”, mo¿e dziêki temu
wasza praca przyj¹æ zupe³nie nowe znaczenie, spe³nienie.

Jeœli jesteœcie przedstawicielem ubezpieczeniowym i macie
œwiadomoœæ, ¿e to, w czym poœredniczycie, jest „zabezpiecze-
niem” tego, ¿ebyœcie siê czuli w przysz³oœci bezpiecznie, wtedy
wype³ni¹ siê wasze codzienne czynnoœci z wy¿szym celem.

Nawet, jeœli jesteœcie podrywaczem na pla¿y Playa del Inglés,
mo¿ecie nadaæ waszemu bytowi g³êbszy sens, otworzyæ siê na
innych ludzi, wydobywaæ z nich piêkno i atrakcyjnoœæ. W ten
sposób poznacie, ¿e nie to, co robicie, lecz jak i z jak¹ œwiado-
moœci¹, decyduje o sensie waszego bytu.

„Poczuj wy¿szy sens i cel
twojej codziennej pracy,
a wtedy promieñ œwiat³a

przejdzie przez twój dzieñ”.

ERNI SANDHASS
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2.2.2 .2 .2 .

Jak można oJak można oJak można oJak można oJak można otwtwtwtwtworororororzyć sięzyć sięzyć sięzyć sięzyć się
na nona nona nona nona nowwwwwe żye żye żye żye życcccciiiiie?e?e?e?e?

ak siê powodzi nam, „normalnym ludziom”, którzy tkwi¹
w zarobkowym i rodzinnym ¿yciu? Czy nasze ¿ycie jest jak

linia kolejowa, która biegnie swobodnie ku nastêpnym latom
naszego ¿ycia? Stresujemy siê, kiedy czujemy presjê czasu? Czy
wstrz¹s, który towarzyszy w sytuacjach nie do przewidzenia, spra-
wi³, ¿e jest nam ju¿ wszystko jedno i przemierzamy nasze ¿ycie
niezauwa¿enie, w nadziei, ¿e uda nam siê dotrwaæ do koñca.

¯yjemy w spo³eczeñstwie, które ustala miarê, granice, które
¿y³o w przesz³oœci i ¿yæ bêdzie w przysz³oœci. Obok spo³ecznych,
stworzonych przez ludzi pr¹dów, norm jest równie¿ nurt, pr¹d

Dziêki obecnoœci Boga we mnie,
któr¹ jestem i która dzia³a we mnie,

czyniê te s³owa œwiadomie:

„Jestem nieustannie odnawialnym zaufaniem w ¿yciu.
Jestem nieustannie odnawialnym zwi¹zkiem

pomiêdzy nim a mn¹.
Jestem niezachwian¹ nadziej¹, która sama siê odnawia.

Jestem chêci¹ ¿ycia, która pokonuje przesz³oœæ.
Jestem odwag¹ ¿ycia w jego obecnoœci”.

�
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teraŸniejszoœci, który zajmuje siê nami takimi, jakimi jesteœmy.
¯ycie jest nowe i ekscytuj¹ce. Niestety, rzadko jesteœmy gotowi
zaakceptowaæ ka¿d¹ nowoœæ i jej podporz¹dkowaæ swoje ¿ycie.

Nasza „maszyna myœl¹ca” jest wytrenowana w omijaniu bólu,
zabezpieczeniu prze¿ycia i znajdowaniu radoœci. Ona czyni to,
aby wykorzystaæ wszystkie doœwiadczenia przesz³oœci, analizo-
waæ, oceniaæ, przygotowaæ matrycê – „to funkcjonowa³o, to nie
funkcjonowa³o prawid³owo” – i ta matryca jest ob³o¿ona emocjo-
nalnymi ³adunkami, które wynikaj¹ z doœwiadczeñ przesz³oœci.

Wielu ludzi w przeci¹gu lat rezygnuje, traci chêæ do ¿ycia i we-
wnêtrzny spokój. Przyczyna tego znajduje siê w tym, ¿e ¿ycie
jest ci¹g³¹ rzek¹, której nie jesteœmy w stanie roz³o¿yæ na czêœci
sk³adowe.

Mówimy chêtniej „nie, nie, nie” dla rzeczywistego ¿ycia, a¿
na koñcu doœwiadczymy ultimatum du¿ego „nie” w fizycznej
formie œmierci. Ogromna czêœæ ludzi umar³a ju¿ wewnêtrzn¹
œmierci¹. Wed³ug legendy, ludzie w pradawnych czasach powinni
do¿ywaæ bardzo póŸnego wieku, a¿ do tysi¹ca lat, ale bogowie
zostali poproszeni, aby wpoiæ, zasadziæ w nas pewien rodzaj
„hormonu œmierci”, poniewa¿ nie mogliœmy znieœæ tragizmu
¿ycia... W rzeczywistoœci nasze cia³o odnawia siê co siedem lat
zupe³nie, idealnie i gdyby nie by³o „hormonu starzenia i œmier-
ci”, który powoduje w nas zwyrodnienia, moglibyœmy do¿yæ ta-
kiego wieku jak Matuzalem.

Cierpienia, dolegliwoœci, bóle i przyjemnoœci ¿yciowe, których
wielu ludzi siê trzyma, pozostawiaj¹ tak silne blizny i œlady w na-
szej duszy, tak, ¿e nie chcecie braæ udzia³u w czymœ nowym,
rozszerzeniu swoich horyzontów. Wolicie siê zatrzymaæ na wspo-
mnieniach z przesz³oœci i unikn¹æ w ten sposób powtórzenia bólu
i rozczarowania, i podziwiaæ innych, którzy maj¹ ¿ycie pe³ne
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przygód, jedynie w telewizji, sami zapewniaj¹c swojemu ¿yciu
niewielk¹ odmianê.

Zamiast czerpaæ z minionych wydarzeñ m¹droœæ, aby otwo-
rzyæ siê na ¿ycie i rozszerzaæ swoj¹ œwiadomoœæ, rozbudowuje-
my strategiê unikania w formie s¹du, werdyktu. Czêsto nie
uœwiadamiamy sobie obecnoœci tych¿e s¹dów, s¹ bardzo sub-
telne, czêsto niedostrzegalne, naturalnie bezskuteczne. One
kieruj¹ nieœwiadomie naszym ¿yciem. Nie chodzi tu tylko o sen-
sown¹ ocenê, oszacowanie takie jak „to by³ pech, nie zrobiê tego
ju¿ wiêcej” lub „on jest z³y, nie zaufam mu ju¿ wiêcej”, ka¿da
forma unikania jest podstaw¹ wyroku, os¹du.

Z ka¿dym werdyktem, wyrokiem rozdzielamy, dzielimy rze-
czywistoœæ na coœ po¿¹danego. Oceniamy sami siebie, nasz¹
przesz³oœæ, oceniamy innych, oceniamy zdarzenia, które nam
siê przytrafi³y. Os¹dy przeszkadzaj¹ nam postrzegaæ ¿ycie na
nowo i obiektywnie.

Oczekiwanie ³¹czymy z naszymi os¹dami – w ten sposób ³apie-
my cz¹stkê tego, co sprawia, ¿e jesteœmy szczêœliwi. Niestety
lub mówi¹c dziêki Bogu, ¿ycie nie jest jednostajne, lecz jest
rzek¹, nieprzerwanym ci¹giem. Kto pozostaje tylko i wy³¹cznie
przy swoich os¹dach, nie mo¿e siê otworzyæ na nowe wydarze-
nia, które s¹ nieobliczalne.

Strategia unikania i oceniania nie jest w³aœciwa, odpowied-
nia, abyœmy otworzyli siê na nowe. Przeciwnie: za pomoc¹ os¹-
dów budujemy filtr do innych naszych spostrze¿eñ i ograniczamy
mo¿liwoœæ uczestniczenia w pr¹dzie ¿ycia coraz bardziej i bar-
dziej. W ten sposób rama, zakres, przez które patrzymy na ¿ycie,
staj¹ siê coraz wê¿sze.

Przez to oddalamy siê coraz bardziej od Ÿród³a, od „pocz¹t-
ku”, a wiêc od obszaru, dziedziny, z której pochodz¹ „pra-
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dawne sprawy” i staj¹ siê „efektem, dzia³aniem”, wszystko
i ka¿dy mo¿e sprawiæ, ¿e bêdziemy niespokojni i depresyjni,
zale¿nie od tego, jak wielu naszym „os¹dom” to w³aœnie od-
powiada.

Jest b³êdnym myœleniem, ¿e os¹dy doprowadz¹ nas bli¿ej do
naszego Ÿród³a, do jednoœci, do pocz¹tku. Proces, który nazywamy
„os¹dem”, jest w rzeczywistoœci Ÿród³em, pocz¹tkiem wszystkich
„grzechów”. Mistyczka Erni Sandhaas (wczeœniej Wurzenberger)
powiedzia³a trafnie:

„Jedynym Ÿród³em twoich grzechów jest to,
¿e zapominasz stale o swojej boskoœci”.

Przez podzia³ na „dobre” i „z³e”, przez przetransportowanie
naszych „wyroków” na „po¿¹dane” i „niepo¿¹dane” ulegamy
emocjonalnej manipulacji. I ¿yjemy z planami na przysz³oœæ,
która nigdy nie zrealizuje siê tak, jak my j¹ planujemy.

Aby osi¹gn¹æ efekty, do których d¹¿ymy, musimy po³¹czyæ
siê ze „Ÿród³em”, z „pocz¹tkiem”, z obszarami, dziêki którym
dzia³a nasza œwiadomoœæ. „Pocz¹tek wszystkich bytów”, „Bóg
Ojciec”, „tao”, „moje teraz”, ta si³a ma ró¿ne nazwy, z któr¹ siê
³¹czymy i dziêki której mo¿emy ¿yæ.

Tak d³ugo, jak bêdziemy tkwiæ, przyklejaæ siê do przesz³oœci,
nie bêdziemy mogli rozwijaæ w sobie ani ¿yciowej kreatywno-
œci, ani sztuki ¿ycia, poniewa¿ ¿ycie ulega ci¹g³ym zmianom.
¯ycie, które nieustannie d¹¿y do powtórzenia przesz³oœci, jest
¿yciem z „drugiej rêki”. W Biblii powiedziano:

„Zobacz, ja (jestem i) czyniê wszystko nowym”.
(Offb. 21, 5)
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Spójrzmy w oczy ma³ego dziecka, zobaczymy w nich szcze-
roœæ, otwartoœæ. Jako dzieci byliœmy optymistyczni, brakowa³o
nam doœwiadczeñ. Jako doroœli zdobyliœmy doœwiadczenia, ale
wielu z nas brakuje optymizmu i otwartoœci ma³ego dziecka.

Dopiero w wieku starczym powraca utracona otwartoœæ, kiedy
wy³¹czymy siê z walki o przetrwanie i ci¹g³ego d¹¿enia do posia-
dania i zrezygnujemy z ¿ycia zawodowego. Wtedy nasze ¿ycie jest
bliskie lub dalekie koñca. Wtedy czêsto towarzyszy cz³owiekowi
upór starczy i obstawanie przy swoim zdaniu jest u starców tak
czêsto zauwa¿alne jak traumy przesz³oœci i urazy w mi³oœci, wie-
lu starszym ludziom jest trudno siê z nimi rozstaæ.

Spokój osi¹gn¹æ mo¿na przez odciêcie siê od pewnych wzo-
rów zachowañ. Mo¿emy je oddaæ przesz³oœci, one nigdy wiêcej
nie powróc¹. Mo¿emy tak¿e oddaæ je przysz³oœci. Chwil¹, która
prawdziwie istnieje, jest teraz; i chwili obecnej mo¿emy nie
dostrzegaæ, jeœli g³êboko tkwi¹ w nas doœwiadczenia przesz³oœci
i plany na przysz³oœæ. Gramy w „ciuciubabkê”, zak³adamy na
oczy klapki i z ka¿dym rokiem staj¹ siê one coraz wê¿sze, w naj-
gorszym wypadku popadamy w g³êboki upór zamiast delekto-
waæ siê piêknem i radoœci¹ przemian.

„Wszystko p³ynie”, powiedzia³ Heraklit (544–480 p.n.e.),
wszystko porusza siê razem ze zmian¹ czasu. Tak¿e m¹droœæ,
¿e nie wchodzi siê dwa razy do tej samej rzeki, pochodzi od
niego. Poniewa¿, kiedy znów siê wejdzie do tej samej rzeki,
woda pop³ynê³a ju¿ dalej, nie ma ju¿ tej samej wody w tym
miejscu. Moglibyœmy iœæ dalej i mówiæ: „Nie mo¿na wejœæ do
tej samej rzeki”, mo¿e dlatego, poniewa¿ woda podczas k¹pieli
sta³a siê zupe³nie inna.

Mamy sta³¹ to¿samoœæ, nazywamy siê podobnie, urodziliœmy
siê oko³o 1975 r., mamy ok. 1,72 m wzrostu itd., jednak to



32

etykietowanie nie mówi nam nic o procesie naszego ¿ycia. Ka¿-
dej sekundy obumieraj¹ komórki naszego cia³a i rodz¹ siê nowe,
w ka¿dej sekundzie zdobywamy nowe doœwiadczenia i poznaje-
my nowe rzeczy, stajemy siê innymi osobami. (Poza tym nie
jesteœmy Karl Müller, lecz jesteœmy œwiadomoœci¹, która dziêki
„Karl Müller” dzia³a, Karl Müller jest nazwiskiem, które przez
cia³o dzia³a, charakteryzuje osobê.)

Podobnie jak te sta³e dane nie czyni¹ realistycznego zeznania
o procesie naszego ¿ycia, tak nie pasuje wiele wzorów naszych
zachowañ, które w ci¹gu naszego bytu manifestujemy. Jeœli trak-
tujemy siebie jako istotê uwa¿n¹, myœl¹c¹, jako wyraz œwiado-
moœci, któremu z rozwojem ¿ycia jest w stanie dotrzymaæ kroku,
poznajemy, ¿e nie tylko œwiat, lecz tak¿e my nieustannie siê
zmieniamy i jesteœmy inni, ¿e rozwijamy siê – jak wszystko na
ziemi.

To nowe, którym jesteœmy, wp³ywa do rzeki, strumienia te-
raŸniejszoœci, wolne od urazów z przesz³oœci i planów na przy-
sz³oœæ. Jako istota œwiadoma, któr¹ jesteœmy, mo¿emy ¿yæ
indywidualnie, p³yn¹c z nurtem rzeki, która nazywa siê teraŸ-
niejszoœæ, i doœwiadczaæ nowych wra¿eñ.

Zrozumienie w³aœciwie nie jest sprzecznoœci¹ pomiêdzy
uczestnictwem w spo³ecznym, przysz³oœciowym ¿yciu z jego
okreœlonymi potrzebami i indywidualnej wolnoœci, jeœli stale
przypominamy sobie, kim jesteœmy, i piêkno nastêpnego dnia
nie jest ograniczone przez dzieñ wczorajszy, jego os¹dy i oceny.

Byæ otwartym na nowe oznacza stawanie siê ci¹gle nowym.
Mo¿emy to zrobiæ, jeœli traktujemy ¿ycie jak instrument w³a-
snych doœwiadczeñ, jeœli pozwolimy ¿yciu doœwiadczyæ, co ozna-
cza byæ „samym sob¹”.
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Jeœli zaniechamy, przyk³adowo, chêci wygl¹dania dobrze,
unikniemy niebezpieczeñstwa budowania wsi potiomkinowskiej,
prowadzenia bytu egzystencji jako fasady Hollywood, który tyl-
ko z zewn¹trz jest pe³en wdziêku. Jeœli pozwolimy sobie byæ
„takimi, jakimi jesteœmy, zniknie wiele napiêæ pomiêdzy tym,
co „jest”, i tym, co chcielibyœmy, ¿eby by³o, bêdziemy mogli
dziêki temu spojrzeæ spokojnie „w oczy” rzeczywistoœci i trak-
towaæ zdarzenia takimi, jakimi s¹.

Byæ otwartym na nowe jest jednoczeœnie poœwiêceniem w³a-
snego ¿ycia wy¿szemu celowi, Ÿród³u. Wszystko, co wam siê
przytrafia, czy jest to mi³e, czy nie, czy bezbo¿ne, czy œwiête,
mo¿ecie doœwiadczaæ tego, kim jesteœcie, tak samo jak iskry
boskoœci, która znajduje siê w was, we wszystkim, co robicie.

Jeœli doœwiadczenia przesz³oœci traktujecie jak bodŸce œwia-
domoœci, dziêki którym siê uczycie, przypominacie sobie, kim
jesteœcie, wtedy mo¿ecie z ³atwoœci¹ pozbyæ siê tego, z czym
macie trudnoœci, odkrywaæ w sobie Ÿród³o, pocz¹tek nowego.

Jesteœmy otwarci na nowe, uœwiadamiaj¹c sobie to, kim jeste-
œmy: nie sk³adamy siê tylko z blokad, niezmiennych doœwiad-
czeñ i emocji. Nasze cia³o i fenomeny, które prze¿ywamy, one
s¹ tylko wk³adem do naszych doœwiadczeñ, naszego prawdzi-
wego ja. Podczas gdy nasze ¿ycie i wszystko, co nas do niego
prowadzi i co nas kszta³tuje, poœwiêcamy wy¿szemu celowi,
doœwiadczaniu samych siebie, jesteœmy ci¹gle otwarci na nowe,
a tak¿e na bosk¹ obecnoœæ.

Przy wejœciu do œwi¹tyni Delfii by³o napisane: „Rozpoznaj
siebie samego…”, ale to zdanie nie jest dokoñczone, dalej mo¿-
na by³o przeczytaæ: „...dziêki temu bêdziesz móg³ rozpoznaæ
Boga”. Jeœli poznamy, ¿e ¿ycie, które ci¹gle siê wydarza, jest
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rodzajem jednoœci, dziêki której sami siebie mo¿emy poznaæ
jako obraz Jego obecnoœci, jesteœmy otwarci na nowe i stwier-
dzenie „zatrzymaj siê, jesteœ taki piêkny” mo¿emy puœciæ na
wolnoœæ tak samo jak nasze obawy i lêki.

Nastêpuj¹cy symbol mo¿e nam pomóc zrozumieæ pewn¹ p³asz-
czyznê naszego ¿ycia, która umo¿liwia nam zaakceptowanie swojej
prawdziwej natury i jesteœmy w stanie pozwoliæ coraz bardziej
rozwijaæ siê swojemu ja. Krzyknijmy ka¿dego ranka do swojej
œwiadomoœci, poniewa¿ nie dzia³amy jako emocja, trauma z prze-
sz³oœci lub przykre doœwiadczenie, lecz jako œwiadomoœæ.

Symbol nr 1: PSymbol nr 1: PSymbol nr 1: PSymbol nr 1: PSymbol nr 1: Pozbozbozbozbozbyć się tyć się tyć się tyć się tyć się tegoegoegoegoego, czym , czym , czym , czym , czym nnnnniiiiie  e e e e jjjjjesesesesestttttememememem

Jestem obecnoœci¹ boskiej œwiadomoœci,
urodzonym ze Ÿród³a Ojca,
gotowym i w stanie dostrzec wszystko mo¿liwe
i w pe³nej tolerancji, akceptacji,
wszystko, co jest, prze¿yæ, przenikn¹æ, a potem
pozwoliæ odejœæ.
Tak jak woda przenika bazalt,
przep³ywa przez niego, a potem p³ynie dalej,
tak samo ja przechodzê przez swoj¹ œwiadomoœæ, któr¹
jestem,
wszystkie p³aszczyzny ¿ycia,
które ja przechodzê i które przechodz¹ przeze mnie,
tam, gdzie ja dzia³am jako przedstawiciel jednostki.

Jestem wieczny, by³em zawsze
i bêdê zawsze.
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I za to jestem wdziêczny.
Jestem objawieniem boskiej œwiadomoœci,
dzia³aj¹cej w czasie i przestrzeni, dzia³aj¹cej teraz.
Cia³o fizyczne, dziêki któremu dzia³am i zmys³y
widzenia, dotyku, czucia, s³uchu, smaku i wêchu
nie s¹ bosk¹ obecnoœci¹, któr¹ jestem.
Moje cia³o jest moim instrumentem,
dziêki któremu mogê rosn¹æ i dojrzewaæ
w œwiadomoœci, harmonii i mi³oœci.
Dziêkujê mojemu fizycznemu cia³u
za to, ¿e mogê robiæ to, co robiê,
i ¿e jest takie,
jakie jest,
i przenikam je przez moje b³ogos³awieñstwo.

Procesy energii, które odczuwam,
napiêcie, odprê¿enie, wra¿liwoœæ
nie s¹ bosk¹ obecnoœci¹, któr¹ jestem,
one s¹ receptorami, instrumentami nawigacji,
które mi pomagaj¹, wszystko, co jest, sprowadziæ do har-
monii,
wykonaæ w jednoœci, w zgodzie z samym sob¹,
pozwalaj¹ mi ods³oniæ bosk¹ moc.
Dziêkujê moim procesom energii i mojej wra¿liwoœci za to,
¿e s¹ do dyspozycji i ¿e s¹
takie, jakie s¹, i przenikam je przez moje b³ogos³awieñstwo.

Emocje, które czujê,
mi³oœæ, smutek, szczêœcie
nie s¹ bosk¹ obecnoœci¹, któr¹ jestem,
one s¹ jak fale czasu,
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które poruszaj¹ mn¹ i z których pomoc¹
odczuwam wspó³czucie wszystkich istot,
tak¿e boskoœæ we mnie,
mogê je rozwijaæ, znajdowaæ i prze¿ywaæ.
Dziêkujê moim emocjom,
¿e s¹ do dyspozycji i ¿e s¹
takie, jakie s¹, i przenikam je przez moje b³ogos³awieñstwo.

Rozum, dziêki któremu myœlê,
myœli, koncepcje i struktury mentalne,
nie s¹ bosk¹ obecnoœci¹, któr¹ jestem,
s¹ narzêdziem kreatywnoœci,
dziêki pomocy których mogê nawi¹zywaæ kontakt
z wy¿szym bytem, aby wnieœæ sieæ zale¿noœci wy¿szej
rzeczywistoœci,
materialnego œwiata i nadaæ jej formê.
Dziêkujê mojemu ci¹gle rozwijaj¹cemu siê,
ulegaj¹cemu procesom rozumowaniu,
¿e jest do dyspozycji i ¿e jest
takim, jaki jest, i przenikam je przez moje b³ogos³awieñstwo.

Doœwiadczenia, które mam,
obrazy, wspomnienia, prze¿yte ¿ycie
nie s¹ bosk¹ obecnoœci¹, któr¹ jestem.
S¹ moimi skarbami, drogocennym skarbem ziemi,
cenniejszym ni¿ z³oto,
które siê rodz¹ we mnie.
Dziêkujê moim doœwiadczeniom,
¿e s¹ do dyspozycji i ¿e s¹
takie, jakie s¹, i przenikam je przez moje b³ogos³awieñstwo.
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Akceptujê œwiadomie moje dzia³anie w czasie i przestrzeni.
Akceptujê œwiadomie moje dzia³anie dziêki mojemu
fizycznemu cia³u.
Akceptujê œwiadomie moje dzia³anie dziêki
oddŸwiêkowi energii.

Akceptujê œwiadomie moje dzia³anie przez falowanie
emocji.
Akceptujê œwiadomie moje dzia³anie jako czêœæ sk³adow¹
kolektywnego œwiata.
Akceptujê œwiadomie potrzebê okreœlenia samego siebie.

Akceptujê œwiadomie moje pragnienie ciszy i samotnoœci.
Akceptujê œwiadomie moje wspó³dzia³anie w skarbnicy
prze¿yæ i doœwiadczeñ.
Akceptujê œwiadomie mo¿liwoœæ zdystansowania siê do
wszystkiego i wszystkich i potrzebê odnalezienia samego
siebie,
tak, jak lustro odbija obrazy,
które siê w nim przegl¹daj¹.

Akceptujê œwiadomie siebie samego takim, jakim jestem,
ze wszystkimi œwiadomymi, nieœwiadomymi i podœwia-
domymi
objêtoœciami cia³a, duszy i umys³u.
To uwalnia mnie od uwiêzienia w kleszczach form
i umo¿liwia mi zaznaæ na nowo jako czyste zwierciad³o
boskiej obecnoœci, któr¹ jestem,
zdolnego œwiadomie odczuwaæ.
Za to jestem wdziêczny.

Kocham siebie samego takiego, jakim jestem.
Jestem szczêœliwy, ¿e jestem sob¹.
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