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Jest tylko jedna droga aby naprawiæ
swe ¿ycie i na lepsze odmieniæ pokrêcony los. To droga poprzez Boga,
przebaczanie i mi³oœæ. Innej drogi
nie ma.
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Dziêkujê mojemu przyjacielowi
Czes³awowi Polakowskiemu
za pomoc w przygotowaniu medytacji œwiat³a.
AUTOR

8

WSTĘP

ielu ludziom trudno uwierzyæ, ¿e mog¹ oni pokierowaæ swoim losem. Jeszcze trudniej uwierzyæ, ¿e wiele
problemów pojawi³o siê w ich ¿yciu na ¿¹danie, to
znaczy, ¿e zosta³y zaprogramowane przez nich nieœwiadomie.
Trudno przekonaæ cz³owieka doœwiadczonego wieloma niepowodzeniami, ¿e mo¿e odmieniæ ca³kowicie swoj¹ przysz³oœæ,
pod warunkiem, ¿e zmieni swój stosunek do przesz³oœci, ¿e
musi przede wszystkim z niej wyjœæ i otworzyæ siê na przysz³oœæ. Pozostawanie w przesz³oœci wi¹¿e siê z przeogromnym
baga¿em pretensji i ¿alów, poczuciem pokrzywdzenia, oczekiwaniem na sprawiedliwoœæ i wyrównanie krzywd. Te przekonania i oczekiwania s¹ tak ogromne i parali¿uj¹ce, ¿e trzymaj¹
na uwiêzi ka¿dego, kto siê w takim stanie znalaz³. Nie docieraj¹ wtedy do cz³owieka prawie ¿adne argumenty. Dopiero samo
dno niepowodzenia mo¿e byæ trampolin¹, która pomo¿e zrozumieæ i pomóc siê odbiæ, aby wyp³yn¹æ na spokojn¹ wodê.
Kiedy powadzi³o siê dwóch braci mieszkaj¹cych na wsi o paseczek pola w spadku z ojcowizny, to wydali na procesy tyle, ¿e
9

obaj pokupowaliby sobie ca³e gospodarstwa. A co ze zdrowiem
i bratersk¹ mi³oœci¹? Wszelka nienawiœæ uderza w finanse, niszczy zdrowie i psuje rodzinne, kole¿eñskie czy te¿ s¹siedzkie
relacje. Niewielu te¿ ludzi zdaje sobie sprawê, ¿e mo¿e na³o¿yæ
negatywny program na ukochan¹ przez siebie osobê, tak naprawdê z mi³oœci i nieœwiadomoœci funkcjonowania mechanizmów tworzenia rzeczywistoœci. Dla wielu ludzi by³oby
wygodne, gdyby Pana Boga, co daj Panie Bo¿e, nie by³o wcale.
Wtedy mo¿na by³oby powiedzieæ: no i chwa³a Bogu. Zw³aszcza wtedy, kiedy ich ¿ycie jest dalekie od uczciwoœci i przyzwoitoœci. Natomiast, kiedy ta nieprawoœæ zaczyna do nich wracaæ,
wo³aj¹ wielkim g³osem o pomstê do nieba i pytaj¹: gdzie Ty
jesteœ, Bo¿e? Wo³aj¹ te¿ wtedy, kiedy nieœwiadomi programuj¹
sobie wiele niepowodzeñ, zapominaj¹c o tym, ¿e Bóg nie po to
da³ cz³owiekowi woln¹ wolê, aby siê do jego ¿ycia ustawicznie
wtr¹caæ. Przez ca³e swoje ¿ycie stale stoimy przed jakimœ wyborem. Ka¿dego wyboru dokonujemy œwiadomie i z wolnej,
nieprzymuszonej woli, a konsekwencj¹ takiego wyboru jest
jakieœ wydarzenie.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e dzia³a jak prawo ci¹¿enia, poniewa¿ zosta³o ustanowione wraz ze stworzeniem œwiata i dzia³a
niezmiennie i niezale¿nie. A skoro tak, to konsekwencje naszych wyborów wp³ywaj¹ na rzeczywistoœæ, kszta³tuj¹c przysz³oœæ ka¿dego z nas. Oprócz dokonywanych wyborów wraz
z ponoszeniem ich konsekwencji, nasza podœwiadomoœæ tak¿e
uk³ada nasz los, programuj¹c przysz³oœæ. Oprócz wielu jeszcze
innych zadañ, pisze ona na dyskietce zdarzeñ naszego komputera pok³adowego program na bli¿sz¹ i dalsz¹ przysz³oœæ. Respektuj¹c woln¹ wolê, któr¹ otrzymaliœmy od Boga, wcale
nie analizuje naszych decyzji. Wolna wola jest dla programu10

j¹cej podœwiadomoœci œwiêtoœci¹, st¹d te¿ nie zawraca sobie
g³owy jak¹kolwiek analiz¹, co z tego wyniknie. Odczuwanie
cielesnego i emocjonalnego bólu jest tylko na poziomie œwiadomoœci. Podœwiadomoœæ jest poza emocjami i bólem, podobnie zreszt¹ jak i nadœwiadomoœæ. A zatem mo¿na by powiedzieæ:
zimny g³az, bezduszna istota. Ale tak naprawdê twój bezstronny sprzymierzeniec i wielki przyjaciel, szanuj¹cy ciebie i tw¹
woln¹ wolê. Powinieneœ siê z ni¹ zaprzyjaŸniæ, nawet nadaæ jej
sekretne imiê, poniewa¿ wasz kontakt powinien byæ bardzo
osobisty. Jeœli masz dwa imiona, obdarz j¹ tym drugim, którego mniej u¿ywasz lub nie u¿ywasz wcale. Lecz przede wszystkim nawi¹¿ z ni¹ serdeczny kontakt i prawid³owo informuj,
do czego d¹¿ysz i czego pragniesz. Pamiêtaj, ¿e twój umys³
pos³uguje siê obrazami. Za ka¿d¹ myœl¹ wytwarzany jest obraz
i to w³aœnie on zostanie przekazany dla podœwiadomoœci. Przyk³adowo, postaraj siê sobie nie wyobraziæ przekrojonej na pó³
zielonej cytryny na bia³ym talerzyku na kuchennym stole. I co,
jaki powsta³ obraz? By³eœ w stanie sobie tego nie wyobraziæ?
Przez ludzki umys³ przebiega codziennie kilkadziesi¹t tysiêcy
myœli. Niestety, w wiêkszoœci s¹ to myœli negatywne i takie te¿
s¹ obrazy, które docieraj¹ do podœwiadomoœci. Podœwiadomoœæ
nie mo¿e braæ na serio ka¿dego obrazu i traktowaæ go jako
przejaw wolnej woli. Dopiero ok. 80 do 100 jednakowych lub
podobnych obrazów mo¿e w podœwiadomoœci stworzyæ przekonanie o ugruntowanej woli dokonania lub chêci posiadania
czegoœ. Ka¿da ugruntowana wizja bêdzie siê urzeczywistniaæ
niezale¿nie od tego, czy bêdzie to wizja pozytywna, czy te¿
negatywna i to w sposób doskona³y. Lêkliwe i pe³ne obaw myœli
zawsze bêd¹ tworzy³y wizje negatywne i niechciane, które siê
te¿ urzeczywistni¹. Jeœli coœ krytykujesz i potêpiasz, to tak¿e
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tworzysz wizjê czegoœ, co potêpiasz i negujesz, a zatem to tak¿e przyci¹gniesz do siebie. Mo¿e w³aœnie teraz zrozumiesz, na
czym tak naprawdê polega grzech os¹dzania. Nie mów o nikim Ÿle, bo wtedy tak¿e osadzasz i to, co potêpia³eœ, stanie siê
równie¿ i twoim udzia³em. W momencie, kiedy sobie coœ uœwiadomimy, bardzo szeroko mog¹ siê nam otworzyæ zalêknione
oczy. Bardzo bym chcia³, aby siê tym wszystkim zatroskanym
i doœwiadczonym przez ¿ycie pootwiera³y oczy, a tak¿e aby
ka¿dy cz³owiek, który tego pragnie i chce, móg³ pokierowaæ
swym losem we w³aœciwy sposób. Pan Bóg po stworzeniu œwiata sta³ siê bezrobotnym i na dodatek obdarzy³ cz³owieka woln¹
wol¹. Powierzajmy zatem Panu Bogu wszystkie nasze troski
z najwiêksz¹ ufnoœci¹, a zw³aszcza te, z którymi nie mo¿emy
ju¿ sobie poradziæ. £¹czmy siê te¿ z Bo¿¹ obfitoœci¹, a bêdziemy op³ywaæ w dostatku, jeœli zawierzymy szczerze. Z ka¿dej
opresji, nawet tej najgorszej, mo¿emy siê wydostaæ poprzez
Pana Boga, poprzez mi³oœæ i przebaczenie. Innej drogi nie ma.
Pokorne cierpienie wyg³adza i wyczyszcza ludzkie dusze, lecz
lepiej by by³o ich nie zabrudzaæ. Ka¿dy twój grzech ¿a³owany
z mi³oœci¹ do pokrzywdzonego bêdzie ci odpuszczony, a nawet
mo¿e byæ poczytany na twoj¹ korzyœæ. Jak przeogromna jest
wiêc rola mi³oœci i Mi³osierdzia Bo¿ego. A jak ogromne znaczenie ma przebaczenie i niepielêgnowanie w sobie urazy? Brak
przebaczenia to chora relacja miêdzyludzka, a chora relacja –
to choroba cia³a. Jest jeszcze jeden czynnik wp³ywaj¹cy na nasze
¿ycie od samego pocz¹tku do koñca. To sprawa losu, czyli
¿yciowej drogi albo programu, z którym przychodzimy na œwiat.
Nie spadamy bowiem z nieba jakby owoc z drzewa. Przychodzimy na ten œwiat œwiadomie i z wyboru, zw³aszcza kiedy te¿
œwiadomie umieramy w swym poprzednim ¿yciu. Ewolucja
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duszy polega na ustawicznym doœwiadczaniu, a w szczególnoœci przerabianiu mo¿liwie najwiêkszych pok³adów swej wewnêtrznej pychy na bezwarunkow¹ mi³oœæ, na uwolnieniu siê
od wszelkiego przywi¹zania do rzeczy, uciech czy te¿ ludzi.
Kiedy to wszystko bêdziemy mieli ju¿ za sob¹, istotowo zjednoczymy siê z Bogiem i posi¹dziemy wtedy cechy boskie oraz
moc czynienia cudów. Zasilimy szeregi wniebowst¹pionych
i nie bêdziemy ju¿ musieli na nowo siê odradzaæ w ludzkim
ciele. Chyba ¿e zechcemy przynieœæ dla ludzkoœci jak¹œ now¹
wiedzê, naukê albo te¿ przys³u¿yæ siê jakiemuœ rodowi i podci¹gn¹æ jego cz³onków na wy¿sze poziomy. Skróciæ drogê ewolucji ka¿demu z jej cz³onków, jeœli on tylko zechce. Przychodz¹c
na ten œwiat, robimy sobie wczeœniej, razem z opiekunami
i przewodnikami duchowymi, wstêpny projekt, czego powinniœmy doœwiadczyæ oraz przez co przejœæ, aby uwolniæ siê od
niepotrzebnych karmicznych wiêzi i post¹piæ na mo¿liwie
wy¿szy poziom rozwoju duszy. Wewnêtrzna pycha zag³usza
nas i zaœlepia, skutecznie hamuje przez to nasz postêp, a zatem s³usznie twierdzi³ Napoleon, ¿e zwyciêstwem najwiêkszym jest pokonanie samego siebie, czyli swojej pychy i swoich
s³aboœci. Po tych przygotowaniach dokonujemy wyboru miejsca, rodziny i czasu, w jakim chcielibyœmy przyjœæ na ten œwiat.
Wolna wola powoduje te¿ to, ¿e niekoniecznie musimy zrealizowaæ swoje zamierzenia, chocia¿ nadœwiadomoœæ, kontroluj¹ca ten program, stara siê dopilnowaæ, aby zosta³ on mo¿liwie
dok³adnie zrealizowany. Nie jest on niemo¿liwy do zrealizowania, choæ wiele dusz bierze zbyt wiele do odrobienia i za³amuje siê pod ciê¿arem powziêtych zamiarów. Podobno tam,
gdzie ma siê urodziæ kalekie dziecko, jest wiele dusz w oczekiwaniu na urodzenie i szybsze uwolnienie z jakiegoœ okropnego
13

d³ugu. Te elementy warunkuj¹ce nasz los i nasze ¿ycie mog¹
byæ ze sob¹ doskonale powi¹zane, a ich znajomoœæ mo¿e spowodowaæ, ¿e nawet przez najtrudniejsze doœwiadczenia mo¿emy przejœæ stosunkowo ³agodnie i mieæ jeszcze o wiele wiêksze
osi¹gniêcia, a przede wszystkim maksymalnie wykorzystaæ
wszystkie mo¿liwoœci. Wtedy rzeczywiœcie ka¿de nasze niepowodzenie mo¿e zaowocowaæ czymœ dobrym, bo bêdziemy w stanie pobraæ dobr¹ lekcjê i w ka¿dej sytuacji odnosiæ korzyœci.
Wszystko, cokolwiek by siê nie przydarzy³o nam w ¿yciu, tak
naprawdê zawsze jest ukierunkowane ku naszemu dobru, pod
warunkiem wszak¿e, ¿e nie przejawimy agresji i z pokor¹ je
przyjmiemy jako rodzaj lekcji, któr¹ pojêliœmy i ju¿ nie trzeba
bêdzie powtarzaæ danego doœwiadczenia. Wtedy ³agodnie mo¿emy p³yn¹æ z pr¹dem, przyjmuj¹c do realizacji kolejne wyzwania. ¯ycie bez problemów i jeszcze w luksusie nie nauczy
nas wiele, bo co ³atwo przychodzi, ³atwo te¿ przechodzi, nie
pozostawiaj¹c w pamiêci ni w ¿yciu za wiele dobrego.
Oczywiœcie, ¿e zale¿y jeszcze od tego, w jaki sposób z luksusu bêdziemy korzystaæ. Bogaciæ siê i bogactwo w swoim rdzeniu zawiera Boga [ctwo], st¹d te¿, gdy z Bogiem korzystamy
z bogactwa, a mianowicie uczciwie do niego dochodzimy i po
Bo¿emu z niego korzystamy, obracaj¹c nim na swoj¹ korzyœæ,
jak te¿ i na korzyœæ jeszcze innych ludzi, wtedy doœwiadczamy
radoœci s³u¿enia bliŸniemu i radoœci z prowadzenia sensownego, wartoœciowego i radosnego ¿ycia. Gdyby daæ cz³owiekowi
to wszystko, czego tylko zapragnie, poczu³by siê zgnêbiony
i poni¿ony, poniewa¿ pozbawiono by go radoœci zdobywania,
wk³adania w ¿ycie wysi³ku, oczekiwania. Najbardziej wartoœciowe s¹ rzeczy zdobywane przy wysi³ku i w trudzie, wtedy
14

te¿ siê je szanuje i o nich pamiêta. W doœwiadczaniu, trudach
i wysi³ku, a tak¿e i bólu, kszta³tuje siê i modeluje ka¿da ludzka dusza, przyspieszaj¹c swój rozwój i spotkanie z Bogiem.
W dalszej czêœci ksi¹¿ki pomówimy szerzej o tym i o wielu jeszcze innych problemach ludzkiego dzia³ania.
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Sens choroby
R O Z D Z I A £ V.

Sens choroby
i znaczenie poszczególnych przypadków
a¿da choroba wywodzi siê z czegoœ, coœ symbolizuje
i przed czymœ ostrzega. Jest konsekwencj¹ sposobu czy
te¿ stylu ¿ycia, uwik³ania siê w najró¿niejsze nieporozumienia i uwarunkowania, z czego bior¹ siê póŸniej ¿ale, pretensje i poczucie pokrzywdzenia. Choroba nie jest ¿adnym
fatum ani te¿ przypadkiem, nie jest te¿ kar¹ od Boga. Jest tylko
i wy³¹cznie rezultatem, konsekwencj¹ naszego ¿ycia czy postêpowania. Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, niektórzy ludzie
z¿yli siê ze swoj¹ chorob¹ jakby jak¹œ posiad³oœci¹, namiêtnie
o niej opowiadaj¹c i rozpamiêtuj¹c. Ciê¿kie doœwiadczenia
i przejœcia nobilituj¹ nas do roli bohatera, który jest mimo
wszystko zwyciêzc¹. Choroba stawia nas w roli cz³owieka wymagaj¹cego szczególnej troski i zwrócenia na siebie uwagi.
Choroba jest tak¿e okazj¹ do przerzucenia swoich w³asnych
problemów na barki innych ludzi. Choroba mo¿e siê staæ tak95

¿e ucieczk¹, azylem, pewnym bezpieczeñstwem. Jest ucieczk¹
przed odpowiedzialnoœci¹ za swoje ¿ycie. Czym wiêc jest choroba? Jest brakiem harmonii pomiêdzy tym, co mówimy i czynimy, a tym, jak powinniœmy postêpowaæ w ¿yciu. Moj¿esz,
o czym ju¿ wspomina³em dwukrotnie, poprzez przykazania,
które da³ ludziom od Boga, uczyni³ dla zdrowia ludzkoœci du¿o
wiêcej ni¿ wszystkie wyprodukowane dotychczas mikstury,
tabletki oraz wszyscy lekarze i uzdrowiciele razem wziêci. Taki
pogl¹d wyra¿a £azariew w „Diagnostyce karmy”. Jeœli nawet
nie podzielamy jego zdania, to na pewno warto siê nad tym
g³êboko zastanowiæ. Trudno jest to poj¹æ cz³owiekowi, który
nosi w sobie przekonanie, ¿e wszyscy inni s¹ jego nieszczêœciu
winni. Czêsto wtedy pojawiæ siê mo¿e zw¹tpienie w obecnoœæ
Boga, a nawet i obarczanie Go win¹ za swoje niepowodzenia.
Bariera uprzedzeñ jest œcian¹, która przes³ania nam pole widzenia i prawid³owy obraz rzeczywistoœci. A odmiana losu,
a wiêc i wyzdrowienie, staje siê mo¿liwe dopiero poprzez zmianê
stosunku do przesz³oœci, poprzez przeniesienie tych wszystkich to oni s¹ temu winni do swojego wnêtrza, a wtedy mo¿liwe siê stanie bezstronne spojrzenie na swoje problemy
i zrozumienie samego siebie. Mówi siê, ¿e jesteœmy kowalami
swojego losu. Jednak¿e dotyczy to przewa¿nie tylko tego, czym
moglibyœmy siê pochwaliæ i z czego byæ dumni. Wszelkie niepowodzenia, ma siê rozumieæ, nie pasuj¹ do tego schematu,
wobec czego nie mo¿emy byæ za nie odpowiedzialni. Kiedy
nawarzymy sobie paskudnego piwa, to nie chcemy go wypijaæ.
By³oby dobrze, aby to piwo wypi³ ktoœ inny, a jeszcze lepiej,
aby ktoœ inny by³ temu winny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jesteœmy
ca³kowicie odpowiedzialni za to wszystko, co siê nam w ¿yciu
przytrafia, a wiêc i odpowiedzialnoœæ za swoje ¿ycie ka¿dy po96

winien wzi¹æ na siebie sam. Kiedy pojawi siê choroba, nie szukajmy winowajcy nie wiadomo gdzie, poniewa¿ nie ma to wiêkszego znaczenia. Wtedy potraktujmy chorobê edukacyjnie,
staraj¹c siê sobie odpowiedzieæ na pytanie, gdzie brakuje w naszym ¿yciu harmonii, gdzie zakrad³o siê do naszego ¿ycia jakieœ z³o, gdzie brakuje przebaczenia. W rodzaju choroby zawarta
jest doœæ precyzyjna informacja, mówi¹ca o jej przyczynie.
I przyk³adowo, g³owa jest centrum decyzyjnym, tutaj choroba
mo¿e siê zrodziæ i mo¿e te¿ zostaæ ca³kowicie zlikwidowana.
Jednak¿e g³owa jest te¿ oœrodkiem wszelkiego prze¿ywania,
tutaj potêguj¹ siê tak¿e zrodzone w sercu emocje, obrastaj¹c
myœlokszta³tami i obsesjami. Wyczyszczenie g³owy z tego
wszystkiego jest podstaw¹ sukcesu i warunkiem uzdrowienia
ka¿dej innej choroby. Serce jest oœrodkiem mi³oœci, tutaj siê
rodz¹ emocje zwi¹zane z prze¿yciami sercowymi. Pliki tych
emocji koduje podœwiadomoœæ. Jednak¿e serce blokowane jest
przez wewnêtrzn¹ agresjê, nieroz³adowan¹ czynnie, co te¿ prowadziæ mo¿e do zawa³ów czy innych problemów zwi¹zanych
z sercem. By³oby du¿o lepiej, gdyby zwaœnieni dali sobie po
pysku, a nastêpnie podali rêce. Wtedy agresja znalaz³aby dla
siebie ujœcie. Opowiada³ mi pewien mój znajomy, ¿e kiedyœ,
jeszcze w szkole, przeœladowa³ go inny uczeñ do tego stopnia,
¿e postanowi³ siê z nim pobiæ. Po tym wydarzeniu zosta³ jego
najlepszym przyjacielem. Jednak¿e wiadomo, ¿e jedna agresja
zwykle rodzi drug¹ i w konsekwencji nie ma koñca konfliktu.
Poza tym nagromadzenie siê energii agresji w przestrzeni musi
znaleŸæ kiedyœ dla siebie jakieœ ujœcie, a takim ujœciem mog¹
byæ lokalne konflikty albo kataklizmy: powodzie, susze, huragany czy trzêsienia ziemi. Lecz serce to przede wszystkim mi³oœæ, to umiejêtnoœæ kochania, obdarowywania mi³oœci¹,
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emanowania mi³oœci¹, lecz nade wszystko umiejêtnoœæ obdarowania mi³oœci¹ samego siebie. Brak tej mi³oœci prowadzi do
agresji blokuj¹cej serce. W¹troba jest siedliskiem z³oœci, w tym
sensie, ¿e blokowana jest z³oœci¹. Dlatego te¿ i upowszechni³y
siê powiedzenia, ¿e kogoœ ¿ó³æ zalewa albo te¿, ¿e w¹troba siê
przewraca. Pewna kobieta, po perturbacjach zwi¹zanych z rozwodem, niemal natychmiast znalaz³a siê na stole operacyjnym i usuniêto jej woreczek ¿ó³ciowy. Nie doœæ, ¿e nie ma
mê¿a, to jeszcze i woreczka. Wróæmy do g³owy. Na g³owie
znajduj¹ siê jeszcze oczy i uszy, a tak¿e gard³o, które zwi¹zane
jest z wyartyku³owaniem siebie, wyartyku³owaniem swojego
stosunku do otoczenia i do tego wszystkiego, co siê z nami
dzieje. Brak mo¿liwoœci swobodnego wypowiedzenia swojego
emocjonalnego stanu mo¿e skutecznie zablokowaæ nasze gard³o, a zatem mog¹ siê pojawiæ problemy w tym obszarze,
a szczególnie z tarczyc¹. Brak mo¿liwoœci wypowiedzenia polegaæ mo¿e na tym, ¿e albo nie chc¹ nas s³uchaæ, albo nasze
mówienie jest jak „walenie grochem o œcianê”. Nasze s³owa
grzêzn¹ nam w gardle. Gard³o mo¿e byæ te¿ blokowane niemo¿noœci¹ „prze³kniêcia” jakiejœ k³opotliwej i trudnej sytuacji. Uszy mog¹ byæ blokowane zbytnim ha³asem, awanturami,
nieuzasadnionymi pretensjami, których nie chcemy dopuœciæ
do swoich uszu. Uszy blokowane mog¹ byæ zamkniêciem siê
tak¿e na g³os w³asnego sumienia. Oczy zwi¹zane s¹ z patrzeniem na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. Widzenie jej w czarnych kolorach, a zw³aszcza przysz³oœci, tzw. czarnowidztwo,
prowadziæ mo¿e do zaæmy. Je¿eli nie akceptujemy istniej¹cej
rzeczywistoœci lub przyda³yby siê ró¿owe okulary, to oczywiœcie, ¿e zajdzie potrzeba noszenia okularów, co pozwoli na iluzoryczn¹ zmianê rzeczywistoœci. Tak¿e za³o¿enie okularów dla

szpanu, bo bêdzie nam w nich do twarzy lub bêdziemy wygl¹daæ dostojniej, wkrótce stanie siê koniecznoœci¹, poniewa¿ oczy
siê rozleniwiaj¹ i przyzwyczajaj¹ do wygód. Lêk przed przysz³oœci¹ prowadziæ mo¿e do krótkowzrocznoœci. Gdybyœmy
jednak¿e chcieli pomin¹æ jakieœ sytuacje, na które nie mo¿na
ju¿ patrzeæ lub nie da siê patrzeæ, wtedy pojawiæ siê mo¿e dalekowzrocznoœæ jako efekt chêci przeskoczenia pewnej sytuacji i pominiêcia jej. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, je¿eli nie mo¿emy
na coœ patrzeæ, to zawsze w jakiœ sposób blokowane bêd¹ oczy.
¯o³¹dek zwi¹zany jest z niestrawnoœciami w sensie emocjonalnym, kiedy nie mo¿emy sobie z jakimœ problemem poradziæ i pomin¹æ go, puœciæ choæby w niepamiêæ. Wtedy zacznie
nam „zalegaæ” i blokowaæ ¿o³¹dek. W ogóle ca³y uk³ad pokarmowy zwi¹zany jest z przebaczeniem, a emocjonalne problemy wêdruj¹ po kiszkach jak pokarm w jelitach. Nieprzebaczenie
porównaæ mo¿na z niestrawnoœci¹, tyle ¿e niestrawnoœæ energetyczna mo¿e stworzyæ blokadê, a blokada nawet i raka. P³uca maj¹ zwi¹zek ze swobodnym oddychaniem, poczuciem luzu
w otaczaj¹cej przestrzeni. Œciœniêcie, skrêpowanie w przestrzeni
mo¿e doprowadziæ do astmy nawet wtedy, kiedy nie ma do
tego zewnêtrznych warunków. Na piersiach odk³adaj¹ siê te¿
emocje, zwi¹zane z têsknot¹ i nostalgi¹, choæby za ukochan¹
osob¹ lub krajem, kiedy jesteœmy na obczyŸnie. Jako ciekawostkê podam, ¿e nazwisko Domurat, Domarat zwi¹zane jest
z powo³ywaniem kiedyœ do d³ugotrwa³ej albo oddalonej od
domu s³u¿by wojskowej, kiedy to m³ody cz³owiek Ÿle znosi³
roz³¹kê i bardzo by³ rad do domu powróciæ. Trzustka kojarzona jest z brakiem naturalnej s³odyczy, czyli mi³oœci w ¿yciu
cz³owieka. Œledziona mo¿e byæ kojarzona z pokrewieñstwem,
a raczej z konfliktami w obszarze pokrewieñstwa. Na nerkach

odk³adaæ siê bêd¹ blokuj¹ce energie zwi¹zane z obawami i lêkiem, chocia¿by o przysz³oœæ, tak¿e przysz³oœæ firmy, lêkiem
przed spodziewan¹ kontrol¹. Dlatego tak wa¿na jest przejrzystoœæ prawa i jego czytelnoœæ. Pomiêdzy ³opatkami odk³adaj¹
siê emocje zwi¹zane z brakiem akceptacji wspó³ma³¿onka,
z nieakceptowaniem postêpowania kogoœ nam bliskiego: Nie
jest taki, jak ja bym tego chcia³(a), nie spe³nia moich oczekiwañ. Nogi i rêce zwi¹zane s¹ z kroczeniem przez ¿ycie i czynieniem. Je¿eli nie wiemy, jak mamy post¹piæ albo nasze
postêpowanie jest z³e, mog¹ siê zablokowaæ nogi. Niedawno
mia³em mo¿liwoœæ kontaktu z cz³owiekiem, któremu kompletnie zablokowa³o nogi poni¿ej kolan. Zosta³y zablokowane
do tego stopnia, ¿e nie by³ w stanie w nocy spaæ z powodu wielkiego bólu. Kiedy mi je pokaza³, zobaczy³em obola³e, opuchniête i zsinia³e nogi, jakby ktoœ rzuci³ na nie urok. Rzucanie
uroków nadaje siê na odrêbne omówienie. Opowiedzia³ mi, ¿e
kiedy przeczyta³ moj¹ ksi¹¿kê „Vademecum reikowicza” i rozdzia³ pt. Syndrom bycia ofiar¹, to znalaz³ tam siebie. Nie mieliœmy wtedy okazji na d³u¿sz¹ rozmowê, ale z pobie¿nej
rozmowy mog³em wytworzyæ sobie obraz sytuacji, w jakiej on
siê znalaz³. Z powodu intymnoœci zwierzeñ i jeszcze innych
okolicznoœci nie mogê tutaj przedstawiæ ca³ej prawdy. W ka¿dym razie znalaz³ siê w sytuacji w pewnym sensie kryminalnej, kiedy kolega odsiaduj¹cy wiêzienie powierzy³ mu swoje
mieszkanie i pozwoli³ w nim zamieszkaæ. Po pewnym czasie
odwiedzi³ go, nieznany mu, rzekomo wiêzienny kolega jego
kolegi. Zdobywszy sobie jego zaufanie poprosi³ tak¿e o klucze
do mieszkania. Kiedy w swojej naiwnoœci da³ mu te klucze, to
po powrocie z miasta zasta³ mieszkanie kompletnie ogo³ocone
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ze wszystkiego. Sam œcigany przez prawo, znalaz³ siê w opa³ach, kiedy zawiód³ przyjaciela. Jak post¹piæ w tej sytuacji lub
dok¹d mo¿na pójœæ? Kolana s¹ siedliskiem pychy, ura¿onych
ambicji, st¹d te¿ modlitewna poza na klêczkach symbolizuje
pokorê i prze³amanie pychy. Wiêcej szczegó³ów znajd¹ pañstwo na koñcu w tabeli z graficznym przedstawieniem pól
emocji na ciele cz³owieka. Rêce, jak ju¿ wspomnia³em, wi¹¿¹
siê z czynieniem: kiedy nie mo¿emy czegoœ uczyniæ albo to, co
czynimy, nie jest wcale dobre, kiedy wtykamy swoje d³onie
w nie swoje sprawy. W³aœnie z³amana rêka prawa mo¿e byæ
efektem wsadzania r¹k w cudze sprawy. Kiedy nikt nas o to nie
prosi, a my chcielibyœmy na si³ê uszczêœliwiaæ innych ludzi,
nie pytaj¹c ich wcale o to, czy maj¹ ochotê przyj¹æ oferowany
im przez nas model szczêœcia. Kiedyœ mia³em okazjê poznaæ
pewn¹ starsz¹ kobietê, która wyda³a wszystkie swoje oszczêdnoœci, zakupi³a star¹, nieu¿ywan¹ ju¿ szko³ê, stare wagony, przyszkolny teren usytuowany w atrakcyjnym miejscu z zamiarem
utworzenia swoistego raju dla ludzi samotnych i starych. Uwa¿a³a, ¿e to ona bêdzie najlepiej wiedzia³a, jak maj¹ postêpowaæ i co
ma byæ dla nich dobre. Tymczasem dozna³a zawodu, poczucia
niewdziêcznoœci, a na dodatek ju¿ drugi raz z³ama³a praw¹ rêkê.
Pokaza³a mi j¹. Wtedy dozna³em swoistego olœnienia i powiedzia³em jej: Pani Basiu, bo wtyka Pani swoj¹ rêkê w nie swoje
sprawy. Nie wolno Pani tego robiæ. Podobnych przyk³adów mo¿na by przytaczaæ wiele. Tych, którzy by chcieli pog³êbiæ na ten
temat swoj¹ wiedzê, odsy³am do ksi¹¿ki L. Hay pt. „Mo¿esz uzdrowiæ swoje ¿ycie”. Podajê te¿, zamieszczone wczeœniej w mojej
ksi¹¿ce „Vademecum reikowicza”, graficzne rozmieszczenie pól
emocji na ciele cz³owieka zarówno z przodu, jak i z ty³u.
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