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OD AUTORA

Niniejsza praca nie pretenduje do miana naukowej, acz-
kolwiek metodologiê jej pisania czêœciowo przyjêto

od nauki. Praca nie mo¿e byæ traktowana jako naukowa,
gdy¿ przedstawione w niej koncepcje nie s¹ sprawdzalne
przy zastosowaniu naukowych technik weryfikacyjnych.

Nauka nie zajmuje siê zjawiskami parapsychologicznymi
w takim stopniu, by wyniki badañ przes¹dza³y o ich istnie-
niu. Raczej jest na etapie ich odnotowywania, gdy¿ nikt nie
potrafi wyjaœniæ, dlaczego one zaistnia³y, ani powtórzyæ ich
przebiegu. A w takim przypadku ³atwo o oœmieszenie.

Niektóre zjawiska parapsychologiczne (np. uwalnianie
siê œwiadomoœci od cia³a) mo¿na powtarzaæ w warunkach
laboratoryjnych z dobrymi wynikami i te mo¿na by uznaæ
za zweryfikowane, gdyby potrafiono wyjaœniæ: dlaczego tak
siê dzieje, dlaczego tylko niektóre osoby maj¹ takie predys-
pozycje? A skoro nie mo¿na zjawiska powtórzyæ z ka¿dym,
wiêc nadal istniej¹ w¹tpliwoœci. Gdy naukowcy wkroczyli
w to zagadnienie ze swoimi badaniami, okaza³o siê, ¿e
umiejêtnoœæ tak¹ mo¿na rozwin¹æ treningami u ka¿dego.
Jest nadzieja, ¿e i do innych zjawisk zacznie siê podchodziæ
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z wiêkszym zaciekawieniem, co zawsze prowadzi do po-
g³êbionych badañ.

Nie ma siê co niecierpliwiæ. Nauka ma swoje prawa i MU-
SI wed³ug nich postêpowaæ. To zrozumia³e. Na wszystko
przyjdzie czas. Kto kiedyœ przypuszcza³, ¿e istniej¹ szybko-
œci wiêksze ni¿ szybkoœæ œwiat³a w pró¿ni? Czy ktoœ za ¿ycia
Einsteina o tym wiedzia³?

S¹ dwa cele tej pracy.
Pierwszym celem by³o zebranie danych na temat powo-

du i zasad funkcjonowania Energii we Wszechœwiecie, ze
szczególnym uwzglêdnieniem Energii wcielonej na Ziemi
i ¿yj¹cej w owej Cywilizacji. Brzmi to zawile, ale ka¿dy wie,
¿e dotyczy to cz³owieka. Bêdzie to próba odpowiedzi na
niektóre pytania, które móg³by zadaæ ka¿dy z nas interesu-
j¹cy siê swoj¹ egzystencj¹. S¹ to pytania (i odpowiedzi)
zadawane w kontekœcie religijnym z udzieleniem pozareli-
gijnego wyjaœnienia. Chodzi³o o znalezienie odpowiedzi na
zawsze nurtuj¹ce pytania dotycz¹ce przyczyny ¿ycia cz³o-
wieka na Ziemi oraz istnienia po œmierci.

Drugim celem by³o ukazanie innej ni¿ religijna drogi do
uzyskania Zbawienia. Nie jest to „inna droga” w œcis³ym
tego s³owa znaczeniu, lecz inne pojmowanie dzia³añ pro-
wadz¹cych do Zbawienia. Jest to wprawdzie to samo, jed-
nak wyjaœnianie nie jest takie samo.

Sposób wyjaœnienia, co znaczy „droga do Zbawienia”,
jest istotny. Gdy jest jasny i zrozumia³y, cz³owiek wie, co
powinien robiæ i czego siê od niego oczekuje. Wówczas
chêtniej (mo¿e nie tyle rozpocznie ten proces, jako ¿e roz-
pocz¹³ go du¿o wczeœniej ni¿ w chwili urodzenia) bêdzie
go œwiadomie i zrozumiale kontynuowa³.
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Religia nie zapewnia komfortu zrozumienia. Wymaga tyl-
ko WIARY, ¿e przestrzeganie zasad religijnych prowadzi
do Zbawienia. Nie wyjaœnia mechanizmów, które do Zba-
wienia prowadz¹.

Kiedyœ KTOŒ WA¯NY w trakcie oficjalnego wyst¹pienia
stwierdzi³: „(...) Droga, która prowadzi do Zbawienia, to
JEZUS (...)”. Proszê oceniæ, co z tego stwierdzenia mo¿e
zrozumieæ wierny. Mo¿e siê z tym jedynie zgodziæ. Zrobi
s³usznie, bo to jest prawda. Trzeba siê jednak mocno na-
trudziæ, aby zrozumieæ tê prawdê. Przy czym ka¿dy zrozu-
mie j¹ inaczej. Powstan¹ w¹tpliwoœci. Nigdy nie bêdziemy
wiedzieli, co to znaczy i jak nale¿y postêpowaæ, aby pójœæ
t¹ drog¹. W¹tpliwoœci zrodz¹ siê, gdy zapytamy, dlaczego
Jezus? A BÓG, Matka Boska, Duch Œwiêty nie s¹ t¹ drog¹!?

A Œwiêci? Czy wszyscy? Itp. Tak narastaj¹ zw¹tpienia.
Dlaczego w takim razie nie pokazuje siê w zrozumia³y

sposób drogi ku Zbawieniu? Jest to zbyt trudne na gruncie
religii. Lepiej jest pos³ugiwaæ siê tajemniczymi stwierdze-
niami i dogmatami. Wówczas nie trzeba niczego wyjaœniaæ.
Niech ludzie ¿yj¹ w bogobojnym strachu. Jak za du¿o bêd¹
wiedzieæ, religia nie bêdzie im potrzebna.

A przecie¿ nie o to chodzi, aby ludzie odeszli od religii.
Po co? Przecie¿ ona ma do spe³nienia bardzo wa¿n¹ rolê.
Œwiadomy wyznawca to wierny wyznawca. Ludzie ocze-
kuj¹ wyjaœnieñ. Chc¹ rozumieæ potrzebê okreœlonego za-
chowania w trakcie ¿ycia i wiedzieæ, dlaczego ¿yj¹ na ziemi
w tak zindywidualizowanych warunkach.

Pomimo takiego zakresu, mo¿na z ca³¹ odpowiedzialno-
œci¹ zapewniæ, ¿e ta praca nie jest szkodliwa dla religii.
Raczej j¹ podbudowuje. Dziêki odpowiedziom w niej za-
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wartym religia, ze swoj¹ otoczk¹ Boskoœci, umocni siê i zy-
ska œwiadomych wyznawców, krocz¹cych drog¹ wskazan¹
przez ni¹. Chodzi jedynie o inne spojrzenie na wyjaœnienia
religijne, w tym miêdzy innymi na zale¿noœci miêdzy cia-
³em a dusz¹ (Energia), które uzasadniaj¹ ich wzajemne
wspó³dzia³anie w istnieniu oraz w uzyskaniu Zbawienia.
Źród³em danych by³a literatura (wykaz w za³¹czeniu) oraz

spojrzenie w g³¹b siebie, w³asne przemyœlenia i doœwiad-
czenie ¿yciowe. Jest jeszcze coœ... O tym potem.

Z ca³¹ pewnoœci¹ celem pracy nie jest te¿ wystêpowa-
nie przeciwko komuœ lub czemuœ. W szczególnoœci treœæ
opracowania nie jest skierowana przeciwko jakiejkolwiek
religii lub przeciwko jakiemukolwiek duchowieñstwu, jak-
kolwiek mo¿e siê tak czasami wydawaæ. Odczucie, je¿eli
takie wyst¹pi u Czytelnika, mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e przed-
stawiono tutaj nieco informacji o spo³ecznym oddzia³ywa-
niu religii.

Cele opracowania chce siê osi¹gn¹æ m.in. poprzez do-
stosowanie niektórych za³o¿eñ religii do aktualnych mo¿-
liwoœci percepcyjnych cz³owieka i jego potrzeb. Dawna
interpretacja religijna przeniesiona na grunt dwudzieste-
go pierwszego stulecia staje siê przestarza³a i trudna do
przyjêcia przez wielu ludzi, jako ¿e nie udziela odpowie-
dzi, lub odpowiedzi nie s¹ wystarczaj¹ce, na wiele obec-
nie stawianych pytañ. Odpowiedzi na takie pytania musz¹
siê znaleŸæ, je¿eli religia chce byæ dostosowana do naszej
rzeczywistoœci.

W gruncie rzeczy, chocia¿ mo¿e to tak wygl¹daæ, nie cho-
dzi wcale o dokonanie jakichœ rewolucyjnych zmian. Idzie
o to, by udzielaæ odpowiedzi na trudne pytania stawiane
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przez ludzi w inny sposób ni¿... „Bóg tak chce”, „niezg³ê-
bione s¹ wyroki Boskie” czy „poddajmy siê Jego Woli”.
Wiele spraw mo¿na wyjaœniæ, znaleŸæ zrozumia³e wyt³u-
maczenie zdarzeñ, wybiegaj¹cych poza mo¿liwoœæ nauko-
wego ich wyjaœnienia.

Od czego zacz¹æ zmiany?
Najpierw trzeba wróciæ do podstaw religii w formie po-

danej przez BOGA. Ona jest czysta i nieskalana: ani po-
trzebnymi dla bie¿¹cych potrzeb interpretacjami, ani
nieinterpretowana w celu panowania jednych nad drugi-
mi, ani te¿ w koñcu niewykorzystywana do osi¹gniêcia ce-
lów materialnych.

Zastanówmy siê nad PRZEKAZAMI Boskimi. Tak¹ reli-
giê przenieœmy na grunt bie¿¹cego stulecia wraz ze wszyst-
kimi wnioskami wyci¹gniêtymi z wieków jej stosowania.
Gdy do³o¿ymy do tego wiedzê, któr¹ wynieœliœmy z ró¿-
nych objawieñ, i po³¹czymy z wiadomoœciami uzyskiwany-
mi od przynajmniej dwóch stuleci w sposób, ogólnie
mówi¹c, parapsychologiczny... Co siê wówczas oka¿e? Otó¿
to, ¿e nic nie ma w takiej konstrukcji obrazoburczego. BÓG
istnieje i jest naprawdê WSPANIA£Y. JEGO WYTYCZNE
s¹ nadal aktualne i tak samo skuteczne i pomocne dla ludzi
jak w chwili ich przekazywania. Droga, któr¹ WSKAZA£,
nadal prowadzi do ZBAWIENIA.

Po co wiêc zmiany, przecie¿ to ju¿ by³o? Oczywiœcie, ale
trwa³o kilka tysiêcy lat i mocno siê przybrudzi³o. Zrobili to
ludzie interpretacjami dostosowywanymi do potrzeb okre-
œlonych osób i grup spo³ecznych.

Wykorzystywano BOGA do zapanowania nad innymi, do
osi¹gania korzyœci materialnych, a nawet do zabijania w wal-
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kach religijnych oraz do wielu innych bezsensownych czyn-
noœci.

Odrzuæmy wszystko to, co zanieczyœci³o PRZEKAZ
BOGA. Zastanówmy siê, do czego ON zmierza³. Wówczas
oka¿e siê, ¿e G£ÓWNA MYŒL w nich zawarta aktualna
jest tak samo dzisiaj jak kilka tysiêcy lat temu. Chodzi³o
o wskazanie ludziom takiego sposobu postêpowania w ich
¿yciu na Ziemi, aby mogli osi¹gn¹æ cel, dla którego siê tu
znaleŸli.

Tym celem by³o (jest) przejœcie poprzez DOZNAWANIE
jednego z etapów ROZWOJU DUCHOWEGO, prowadz¹-
cego do ZBAWIENIA, czyli do po³¹czenia siê z BOGIEM,
a przez to do osi¹gniêcia Wiecznej Szczêœliwoœci. Pobyt na
Ziemi w materii cia³a to, oczywiœcie, dla wiêkszoœci tej Bo-
skiej Czêœci cz³owieka, czyli ENERGII, tylko jeden z wielu
etapów przygotowañ.

Aby zrozumieæ nasze „bycie” na tym etapie rozwoju du-
chowego, musimy wróciæ do czystego Przekazu Boskiego
oraz wiedzy wyniesionej z tysi¹cleci stosowania religii
i spróbowaæ dostosowaæ te elementy do naszej œwiadomo-
œci, czyli do œwiadomoœci cz³owieka bie¿¹cego stulecia. Jest
to trudne, zwa¿ywszy na baga¿ intelektualny, jaki ka¿dy
z nas gromadzi³ z pokolenia na pokolenie. Z jednej strony
tak trudno siê z nim rozstaæ, a z drugiej chcielibyœmy to
zrobiæ, gdy¿ on nam trochê ci¹¿y, tym bardziej ¿e zaczyna
wydawaæ siê, ¿e w wielu zagadnieniach jest niepotrzebny,
bo przestarza³y, przez co nie bêdzie potrzebny w aktualnej
rzeczywistoœci.

Tym przestarza³ym „baga¿em” s¹ m.in. wyjaœnienia, zmo-
dyfikowane religijnie, dotycz¹ce wielu spraw egzystencjal-
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nych cz³owieka na Ziemi oraz jego funkcjonowania po
œmierci. Posiadane przez nas wyjaœnienia nie s¹ wystarcza-
j¹ce. Cz³owiek chce wiêcej: rozumieæ rozwi¹zania Boskie,
wiedzieæ, dlaczego powinien je akceptowaæ oraz œwiado-
mie postêpowaæ zgodnie z nimi, w koñcu dowiedzieæ siê,
jak jest po œmierci jego cia³a.

Oczywiœcie, ¿e na tym etapie rozwoju spo³eczeñstwa ludz-
kiego nie jesteœmy w stanie wiedzieæ wiêcej ni¿ powinni-
œmy. I to wcale nie dlatego ¿e BÓG skrzêtnie chowa swoje
tajemnice, ale dlatego ¿e: po pierwsze, nie jest to nam wi-
docznie potrzebne w d¹¿eniu do rozwoju duchowego, a po
drugie, nie bylibyœmy w stanie wiêcej zrozumieæ. Np. nie
bylibyœmy w stanie zrozumieæ, jak wygl¹da tzw. szósty czy
siódmy wymiar, skoro mamy nawet k³opoty ze zrozumie-
niem pi¹tego. A nawet, gdybyœmy wiedzieli, ¿e np. wszyst-
ko dzieje siê w naszym ¿yciu równoczeœnie (bo nasze ¿ycie
na Ziemi to tylko stworzona dla potrzeb rozwoju ILUZJA),
to jak zrozumieæ i wyt³umaczyæ, ¿e urodziliœmy siê, ¿yjemy
starzej¹c siê oraz umieramy i wszystko to dzieje siê naraz?
A jak wyjaœniæ, ¿e czas nie istnieje, a ju¿ na pewno nie ma
przebiegu liniowego? Kiedyœ to zrozumiemy.

Dzisiaj szukamy odpowiedzi (i one s¹) na pytania, któ-
rych w przesz³oœci nie próbowano stawiaæ. Odpowiedzi na
takie pytania to owa „zmiana” w religii, któr¹ siê proponu-
je. ¯adna zmiana, po prostu próba poznania „tajemnic”
Boskich, których wyjaœnienie u³atwi ¿yj¹cym obecnie zro-
zumienie intencji BOGA wobec nas, a mo¿e nawet wobec
Wszechœwiata.

Wiek XX zaznaczy³ siê pewnymi zmianami w widzeniu
przez ludzi interpretacji religijnych. W XXI wieku ludzie
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zaczn¹ poszukiwaæ, ich zdaniem, w³aœciwych odpowiedzi
na nurtuj¹ce pytania dotycz¹ce BOGA i Wszechœwiata.

BÓG widzi i rozumie, bo sam to zaplanowa³, nasz¹ Ewo-
lucjê œwiadomoœciow¹. Ju¿ nadszed³ czas, abyœmy wiedzie-
li wiêcej o mechanizmach dzia³aj¹cych we Wszechœwiecie,
szczególnie dotycz¹cych ENERGII. Dotychczasowa wiedza
nie jest wystarczaj¹ca i stanowi barierê dla naszego dalsze-
go ROZWOJU DUCHOWEGO tak niezbêdnego do uzy-
skania ZBAWIENIA. Nale¿y wiêc j¹ os³abiaæ, robi¹c
najpierw elastyczn¹, a potem wybiórczo-przepustow¹, by
w efekcie j¹ unicestwiæ. Jesteœmy na etapie owej „przepu-
stowoœci wybiórczej”.

Chcia³bym, aby owa praca sta³a siê przyczynkiem do pró-
by innej ni¿ religijnej interpretacji naszej obecnoœci na Zie-
mi i we Wszechœwiecie. Interpretacji opartej na dostêpnych
informacjach STAMT¥D, w³asnych przemyœleniach i od-
czuciach oraz na wewnêtrznym poczuciu, ¿e ktoœ mi to
wszystko podpowiada. A skoro podpowiada, wiêc dlaczego
tyle razy muszê to poprawiaæ? Pewnie dlatego, abym móg³
czuæ siê dumny z „w³asnej” pracy. Abym myœla³, ¿e to jest
MOJE. BÓG jest naprawdê WSPANIA£Y!

Teraz Czytelnik stwierdzi: No, jeszcze jeden nawiedzo-
ny. I bêdzie mia³ racjê. Jestem nawiedzony!? Pewnie tak.
Tak jak wielu przede mn¹ i jeszcze wiêcej po mnie, gdy
pisz¹ o czymœ, co jest trudne, a czasami niemo¿liwe do tzw.
naukowego zweryfikowania.
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ROZDZIAŁ I

BÓG, RELIGIA
I LUDZIE

Nigdy BÓG nie upostaciowa³ siê. Nikt Go nie widzia³
inaczej ni¿ jako olbrzymi¹ Jasnoœæ (Œwiat³o o niezwy-

k³ej sile) emanuj¹c¹ niespotykan¹ Mi³oœci¹. BÓG nie upo-
staciowa³ siê, poniewa¿ materializacja nigdy Mu, jako ¿e
Jasnoœæ emanuj¹ca Mi³oœci¹ jest odzwierciedleniem Jego
Istoty, nie by³a potrzebna. Zreszt¹, komu i w jakiej postaci
mia³ siê ukazaæ? Wszechœwiat jest Nieskoñczony, Cywili-
zacji wiele, a Energii jeszcze wiêcej. Maj¹c na uwadze od-
rêbnoœci mentalne i cywilizacyjne, musia³by dostosowywaæ
siê do ró¿norodnych wyobra¿eñ. Wówczas ka¿dy mia³by
innego (takiego jak widzia³) BOGA. BÓG jest Jeden. Wiêc,
po co? Jest przecie¿ czyst¹ Mi³oœci¹ i sam¹ Jasnoœci¹. Ta-
kiej Mi³oœci i takiej Jasnoœci nigdzie ju¿ wiêcej w Kosmosie
nie ma. Tylko taka Manifestacja mo¿e byæ dla wszystkich
ca³kowicie jednoznaczna i zrozumia³a.
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Niektóre religie Œwiata ziemskiego, oprócz wielu sympa-
tycznych Jego atrybutów, dodawa³y inne, takie jak mœciwoœæ,
okrucieñstwo, wymaganie uwielbiania czy te¿ ludzkiego pod-
porz¹dkowania. Jego „bezdusznoœæ” czy brak „zrozumienia”
spraw cz³owieka by³a rozumiana przez ludzi w kontekœcie
¿ycia na Ziemi w materialnym ciele i takim samym œrodo-
wisku. Widziano Go przez pryzmat doznañ ¿ycia codzien-
nego i obarczano odpowiedzialnoœci¹ za wszystko, co siê
dzia³o.

Jaki jest wiêc BÓG? Wed³ug niektórych religii, jest Do-
bry i Z³y, Okrutny i Litoœciwy, Mœciwy i Mi³osierny. Takie-
go Boga musimy szanowaæ i jednoczeœnie siê baæ.

A przecie¿ jest zupe³nie inaczej. BÓG jest wy³¹cznie Do-
bry, Litoœciwy, Mi³osierny i zawsze odczuwaj¹cy Cierpie-
nie Œwiata.

Sk¹d wziê³a siê taka rozbie¿noœæ w widzeniu BOGA?
Wróæmy wiêc do pocz¹tków religii, wszak to wówczas

kreowano „swojego” Boga i ustalano cele, jakim mia³a s³u-
¿yæ religia.

BÓG da³ PRZES£ANIE. Od tego musia³o siê zacz¹æ. To
Przes³anie by³o tak atrakcyjne, ¿e przyci¹ga³o ludzi. Liczba
wyznawców ros³a. Przes³anie zaczêto pielêgnowaæ, wyja-
œniaæ i rozwijaæ.

Religia by³a (i jest) potrzebna, gdy¿ pokazywa³a, jak ¿yæ,
aby uzyskaæ Zbawienie. Ukazywa³a potrzebê rozwoju du-
chowego. Wyznawcy mieli œwiadomoœæ wyboru w³aœciwej
drogi. Sami analizowali Przes³anie i zgodnie z nim, w ich
mniemaniu, postêpowali. Stra¿nikiem postêpowania
w zgodnoœci z Przes³aniem by³o w³asne sumienie. To wy-
starcza³o.
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Ale znaleŸli siê interpretatorzy, którzy pokazywali „jedy-
nie s³uszne” rozumienie Przes³ania. Inne rozumienie by³o
niezgodne z zasadami wyznawanej religii i groŸne. Zaczêto
stosowaæ przymus interpretacyjny. Religia siê zinstytucjo-
nalizowa³a. I... w tym momencie zaczê³a odchodziæ od g³ów-
nych postanowieñ Boskich.

A mog³o byæ tak piêknie! BÓG da³ Przes³anie, a w Nim
wiedzê o ZASADACH, na których opar³ Wszechœwiat. Da³
ludziom woln¹ wolê i swobodê dzia³ania. Wszystko to lu-
dzie zignorowali. Ale nic straconego na zawsze, wracamy
do tego.

Jako ludzie poma³u wszystko przypominamy sobie (od-
krywamy) na nowo. Przypominanie dotyczy zarówno sfery
tzw. praw nauk fizycznych czy przyrodniczych, jak i zasad
rozwoju spo³ecznego oraz duchowego.

Rozwój duchowy Energii w ciele cz³owieka mia³a zapew-
niæ religia. By³a ona potrzebna, dlatego ¿e przed wcieleniem
Energia funkcjonuj¹ca we Wszechœwiecie otrzymywa³a blo-
kadê pamiêci, przez co, w postaci cz³owieka, nie mog³a wy-
korzystaæ wiadomoœci ju¿ posiadanych. Wiedz¹ t¹, mimo
blokady, dysponowa³a jedynie Jej czêœæ okreœlana jako
Wy¿sze Ja. W³aœnie dlatego cz³owiek od urodzenia zdaje
sobie sprawê z podstawowych wartoœci (sumienie). Reli-
gia powinna przypominaæ o tych wartoœciach w nim zako-
rzenionych.

Religia mia³a wiêc do spe³nienia rolê przewodnika du-
chowego. Wykonywa³a i wykonuje swoje zadanie w lepszy
lub gorszy sposób.

W przesz³oœci, w momencie powstawania okreœlonych
religii, dostosowanych do potrzeb mentalnych cz³owieka
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¿yj¹cego w okreœlonym spo³eczeñstwie, spe³nia³y one swoj¹
rolê doskonale. Potem, gdy zaczê³y siê instytucjonalizo-
waæ, rola ich zmienia³a siê, chocia¿ dzisiaj nikt do tego nie
chce siê przyznaæ.

Sta³o siê tak, dlatego ¿e ludzie najpierw, po miniêciu
oczarowania Przes³aniem, zaczêli wykorzystywaæ religie do
zdobycia w³adzy nad innymi, a co za tym idzie, do osi¹ga-
nia korzyœci maj¹tkowych. Potem tak j¹ zbiurokratyzowali,
¿e zaczê³a ona funkcjonowaæ jako instytucja, zatracaj¹c
w koñcu cel, dla którego powsta³a. To znaczy mia³a ona
pomóc w rozwoju duchowym cz³owieka, a doprowadzi³a do
jego podporz¹dkowania. O dziwo, u¿yto do tego BOGA,
którego przedstawiano równie¿ jako okrutnego, mœciwe-
go i niebezpiecznego, gdy nie bêdzie siê postêpowa³o tak,
jak On chce.

Ca³e nieszczêœcie wziê³o siê st¹d, ¿e to, czego „On chce”,
wiedzia³o „najlepiej” kap³añstwo okreœlonej religii. Owe
„chcenie” zmienia³o siê razem z potrzebami ich przedsta-
wicieli.

Maj¹c podporz¹dkowany aparat pañstwowy, w³adcy reli-
gijni narzucali swoje pogl¹dy, zmuszaj¹c ludzi do ich ak-
ceptowania i pos³uszeñstwa. G³oszenie innych pogl¹dów,
ni¿ wyznawanych przez funkcjonariuszy religijnych, by³o
niebezpieczne i grozi³o ró¿norodnymi karami w³¹cznie ze
œmierci¹. Tak narodzi³ siê przymus religijny tym skutecz-
niejszy, i¿ wykonywany (samozwañczo) w imieniu BOGA.

W miarê rozwoju œwiadomoœci spo³eczeñstwa rodzi³ siê
bunt, przejawiaj¹cy siê w systematycznym odseparowywa-
niu religii od pañstwa. Instytucje religijne pozbawione w³a-
snego si³owego aparatu wykonawczego oraz trac¹ce poparcie
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przywódców pañstwowych w coraz mniejszym stopniu
mog³y stosowaæ przymus do realizacji swoich celów. Roz-
luŸnienie wiêzów da³o swobodê wypowiedzi pogl¹dów na
religie.

Efekt, oczywiœcie po wielu latach, jest taki, ¿e ludzie za-
czynaj¹ obecnie oceniaæ instytucje religijne. Ocena ta jest
krytyczna. Spowodowa³a to rozbie¿noœæ w postêpowaniu
przedstawicieli tej instytucji a zasadami ustalonymi przez
BOGA. Owa rozbie¿noœæ da³a równie¿ skutek w postaci
zagubienia siê ludzi w rozumieniu BOGA.

Dlatego nale¿y wróciæ do podstaw. Podstawowe zasady
s¹ znane w ich pierwotnej postaci, a ponadto ludzie maj¹c
wiedzê, aczkolwiek ukryt¹, o faktycznej potrzebie rozwoju
duchowego, zaczynaj¹ od pocz¹tku zadawaæ sobie pytania
o powód ich istnienia na Ziemi, o ¿ycie po œmierci cia³a,
o przyczyny cierpienia i Ÿróde³ z³a itp. Sami próbuj¹ zna-
leŸæ odpowiedzi, poniewa¿ czuj¹, ¿e wyjaœnienia dawane
przez religie nie s¹ wystarczaj¹ce. Czasami mo¿na nawet
odnieœæ wra¿enie, ¿e s¹ nieprawdziwe.

Poczucie nieprawdziwoœci wynika z braku dostosowa-
nia dogmatów religii do aktualnej wiedzy cz³owieka, przez
co wydaj¹ siê one zagmatwane. Religia reformuje siê zbyt
wolno i przez to staje siê przestarza³a i niedostosowana do
rozwoju duchowego, jaki nast¹pi³ u cz³owieka.

W przesz³oœci ju¿ tak bywa³o, gdy prymitywne pogl¹dy
na BOGA nie wystarcza³y i wraz z rozwojem cz³owieka by³y
zastêpowane innymi, bardziej dostosowanymi do posiada-
nej przez ludzi wiedzy i mo¿liwoœci umys³owych. Teraz
czeka nas to samo. Religie musz¹ zmieniæ zapatrywania
i kreowaæ bli¿sz¹ rzeczywistoœci Postaæ BOGA. Jest to ko-
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nieczne dla ich istnienia oraz wynika z potrzeby cz³owieka,
który, zadaj¹c sobie coraz wiêcej pytañ na temat sensu ist-
nienia, nie mo¿e zadowoliæ siê odpowiedziami uzyskiwa-
nymi od przedstawicieli zinstytucjonalizowanych religii.
Bo czy¿ wzbudzanie strachu przed BOGIEM jest tak sku-
teczne, by przestano stawiaæ dociekliwe pytania, oczeki-
waæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi i mo¿e byæ wystarczaj¹ce
do ca³kowitego podporz¹dkowania siê nakazom religij-
nym? Takie pytanie postawione dzisiaj jest pytaniem re-
torycznym.

Kiedyœ, gdy zinstytucjonalizowana religia dawa³a jedynie
s³uszn¹ interpretacjê wydarzeñ i kiedy nikt nie móg³ my-
œleæ inaczej, ludziom to musia³o wystarczaæ. Teraz, gdy
nastêpuje swobodny przep³yw informacji dla mniej przez
religiê przestraszonych, wiele interpretacji religijnych uwa-
¿anych jest za prymitywne. Nie wydaj¹ siê w³aœciwe lub
zgodne z doznaniami ludzi wierz¹cych i informacjami uzy-
skanymi przez nich z ró¿nych Ÿróde³.

Jest oczywiste, ¿e dzisiaj ludzie chc¹ znaæ odpowiedzi na
wiele pytañ wykraczaj¹cych poza granice dozwolone przez
religie. Co wiêcej, odpowiedzi na takie pytania s¹ znane. S¹
logiczne, dostosowane do œwiadomoœci, wiedzy czy te¿ mo¿-
liwoœci percepcyjnych cz³owieka dwudziestego pierwszego
stulecia. Nie s¹ trudne do zrozumienia, jednak s¹ zakazane
przez instytucje religijne, gdy¿ burz¹ utrwalone pogl¹dy
i wyobra¿enia.

Wed³ug tych instytucji, dodatkowa wiedza u ludzi zdej-
mie BOGA z piedesta³u, zamieniaj¹c go w Zwyk³ego Stwórcê
Wszystkiego, Co Istnieje. A mo¿e tylko w Wielkiego
Wszechmog¹cego Konstruktora? A to w religiach jest nie-



21

dopuszczalne. Albowiem wyjaœnienie lub raczej wyjaœnia-
nia spowoduj¹ utratê nimbu tajemniczoœci religii, przez
co nast¹pi zmniejszenie lub w ogóle zanik przydatnoœci
funkcjonariuszy religijnych, nie religii.

Dla przyk³adu mo¿na podaæ: Dziesiêæ Przykazañ trakto-
wanych jest jako Boski NAKAZ postêpowania. Niezasto-
sowanie siê do niego jest Grzechem zagro¿onym Kar¹ Bosk¹.

Wyjaœnienie pozareligijne jest inne: Nie jest to ani Na-
kaz, ani BÓG nie ma zamiaru karaæ za to. Dziesiêæ Przy-
kazañ to kierunek lub raczej sposób postêpowania
wskazany przez Boga, u³atwiaj¹cy ¿ycie ludziom i umo¿-
liwiaj¹cy im unikniêcie wielu przykrych doznañ w ¿y-
ciu codziennym.

Zachowanie sprzeczne z tymi przykazaniami jest mo¿li-
we. Jednak, gdy wykroczymy poza nie, wstrzymujemy nie
tylko swój w³asny rozwój duchowy, ale co najgorsze, w efek-
cie doznajemy przykroœci, wywo³anych naszym postêpowa-
niem wobec innych (zobacz Zasada Jednoœci Wszechœwiata).
Zasada ta, jak wszystkie inne we Wszechœwiecie, dzia³a
automatycznie. W³aœnie bólu, wynikaj¹cego z automatycz-
nego dzia³ania tych zasad, chcia³ BÓG nam zaoszczêdziæ,
kierunkuj¹c nasze ¿ycie na Ziemi m.in. Przykazaniami.
Wyjaœni siê to jeszcze szerzej nieco póŸniej.

Jak wiêc wygl¹da³aby religia bez nakazów i kar oraz stra-
chu przed BOGIEM? By³aby mniej potrzebna, gdy¿ ka¿dy
sam potrafi³by interpretowaæ i oceniaæ w³asne postêpowa-
nie w œwietle posiadanej wiedzy oraz znaæ wartoœæ i sku-
tek takiego postêpowania. By³oby to mo¿liwe tylko pod
warunkiem, ¿e cz³owiek pozna³by mechanizmy, jakie dzia-
³aj¹, oczywiœcie, z ustanowienia ich przez BOGA, we
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Wszechœwiecie. Na to zinstytucjonalizowana religia pozwo-
liæ nie mo¿e. Ale bêdzie musia³a nie tylko pozwoliæ, ale
sama siê do nowych okolicznoœci przystosowaæ. Je¿eli to
nie nast¹pi, zast¹pi j¹ inna lub ta sama, ale zreformowana.

W gruncie rzeczy, obawy zinstytucjonalizowanej re-
ligii nie s¹ uzasadnione, wszak nie ma rozbie¿noœci, gdy
mówi siê o celu, do którego zmierzamy (Zbawienie). Roz-
bie¿noœæ istnieje tylko w sposobie wyjaœniania powo-
dów realizacji tego celu. A to mog¹ istniej¹ce religie ³atwo
u siebie zmieniæ.

Nale¿a³oby zacz¹æ od poznania istoty BOGA. Nie mo¿na
poznaæ BOGA nie poznaj¹c odpowiedzi na wiele pytañ do-
tycz¹cych sensu i zasad istnienia ludzi na Ziemi.

Aby to zrobiæ (poznaæ), nale¿y odrzuciæ dogmaty. No,
mo¿e ¿¹da siê zbyt wiele. Wystarczy chocia¿ przez chwilê
zapomnieæ o zasadach wyznawanej religii.

Ten tekst jest, oczywiœcie, tylko prób¹ odpowiedzi na
postawione w nim wy¿ej i poni¿ej pytania.

Dlaczego ¿adna z religii nie próbuje udzieliæ odpowiedzi
na pytania stawiane przez doœwiadczanych przez ¿ycie lu-
dzi? Jaka bêdzie odpowiedŸ na pytania, dlaczego œwiat jest
taki brutalny, dlaczego zmar³o moje ukochane dziecko, dla-
czego powsta³y obozy koncentracyjne czy holokaust?
W koñcu zadajemy te¿ pytanie: Jak BÓG móg³ dopuœciæ do
tego? lub: Chyba BOGA nie ma, skoro to mog³o nast¹piæ?
Jedyn¹ odpowiedzi¹, w takich przypadkach, przedstawicie-
li religii jest stwierdzenie, ¿e trzeba siê poddaæ Woli BOGA.

Co najdziwniejsze, jest to odpowiedŸ prawdziwa. Trze-
ba poddaæ siê, gdy¿ nie ma innego wyjœcia. Jest jednak ona
prawdziwa, ale niepe³na, gdy¿ niczego w zasadzie nie wyja-
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œnia. Czy mo¿e siê ni¹ zadowoliæ myœl¹cy cz³owiek nasze-
go stulecia? Oczywiœcie, ¿e nie. Ów cz³owiek zapyta: A dla-
czego Jego Wola jest w³aœnie taka? I tu religijna dyskusja
koñczy siê stwierdzeniem: Bo niezmierzone s¹ wyroki Bo-
skie. To te¿ prawda.

Wol¹ Bosk¹ by³o Stworzenie Wszystkiego, Co Istnieje.
Wol¹ by³o równie¿ uporz¹dkowanie, zorganizowanie
i wspó³dzia³anie poszczególnych stworzonych Elementów
Ca³oœci. Mo¿na by³o tak wiele elementów zsynchronizo-
waæ dziêki temu, ¿e stworzono jednolite ZASADY, dzia³a-
j¹ce automatycznie. Okreœlona akcja powoduje okreœlon¹
reakcjê. Nie ma tu dowolnoœci ani „widzimisiê”. Jest dzia-
³anie automatyczne. Nie ma indywidualizacji. Oczywi-
œcie, BÓG ma wszelkie mo¿liwoœci. Mo¿e te¿ wszystko
zmieniaæ, ale tak¹ zmianê nale¿y traktowaæ tylko jako wa-
riant Systemu.

Jak ju¿ wczeœniej napisano, BÓG jest DOSKONA£Y. Jest
wiêc tylko Mi³oœci¹, Dobroci¹, Œwiat³oœci¹ i Wszechmo-
g¹c¹ Si³¹ Sprawcz¹. Skoro taki jest i skoro m.in. równie¿
i nas stworzy³, nie musi robiæ Czegokolwiek i nie potrze-
buje Czegoœ, poniewa¿ On to wszystko Ma. Je¿eli wszystko
Ma i wszystko Mo¿e, wiêc nie jest tak, aby stworzy³ Œwiat
Ziemski m.in. po to, aby móc znêcaæ siê nad ludŸmi i czer-
paæ z tego zadowolenie.

Ludzie maj¹ inne zapatrywania na tê sprawê. Doœæ dziw-
ne, gdy¿ za okrucieñstwa na Ziemi nie wini¹ siebie, lecz
odpowiedzialnoœci¹ obarczaj¹ BOGA. Czy s³usznie? Aby od-
powiedzieæ na to pytanie, nale¿y zrobiæ d³u¿sz¹ dygresjê.

¯ycie w materii zosta³o stworzone po to, aby Energia,
rozumiana jako czêœæ BOGA, mog³a doznawaæ pewnych
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wra¿eñ wznosz¹cych j¹ na kolejny, wy¿szy etap rozwoju.
Doznawanie to element duchowoœci, nawet wówczas gdy
w naszym ziemskim wyobra¿eniu nie jest ono powodem
do dumy.

Czynienie np. z³a teraz i tutaj to, oczywiœcie, nasz wybór.
Widocznie takich doznañ nam brakuje. Reakcj¹ Wszech-
œwiata, jako ¿e dzia³a On na zasadzie Jednoœci, bêdzie, oczy-
wiœcie, powrót do z³oczyñcy niedogodnoœci, wynikaj¹cych
z jego w³asnego czynu. Skoro brakowa³o mu doznañ tego
typu, wiêc czyni¹c z³o, doœwiadcza³ go w postaci czynu
i skutków. Przy czym niekoniecznie doznañ tych musi do-
œwiadczaæ w jednym cyklu ¿ycia ziemskiego. Mo¿e w kil-
ku, mo¿e w kilkunastu – tzw. reinkarnacja.

Wed³ug ogólnie przyjêtych teorii, nie zakoñczy wcieleñ,
dopóki nie uzna, ¿e wcielaj¹c siê podniesie siê na wy¿szy
poziom swojej tzw. Wibracyjnoœci, czyli mocy energetycz-
nej traktowanej jako kolejny krok w kierunku rozwoju du-
chowego i uzyskania mo¿liwoœci po³¹czenia siê z naszym
Stworzycielem, czyli do uzyskania ZBAWIENIA. Oczywi-
œcie, zbawieni bêd¹ wszyscy, tyle tylko, ¿e jedni prêdzej,
inny póŸniej, w zale¿noœci od w³asnej umiejêtnoœci wyko-
rzystania mo¿liwoœci, jakie daje im BÓG.

BÓG nie organizuje ¿ycia na Ziemi specjalnie dla ludzi.
BÓG ustanowi³ ZASADY, czyli PRAWA, które funkcjonuj¹
we Wszechœwiecie. Warto przypomnieæ: PRAWA te dzia-
³aj¹ automatycznie. Poniewa¿ Wszechœwiat zosta³ stwo-
rzony przez BOGA w jednym wielkim wybuchu,
rozbijaj¹cym Energie, wiêc si³¹ rzeczy wszystko, co istnie-
je, jest JEDNOŒCI¥ (zobacz wiêcej – rozdzia³ III). Nie ma
niczego, co by nie oddzia³ywa³o na wszystko. Dotyczy to
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zarówno sfery „materialnej” (materia jest tu rozumiana
jako zagêszczona energia), jak i sfery niematerialnej (np.
myœli).

Siebie równie¿ „podzieli³”. Nie jest to podzia³ na kawa³-
ki, np. co cz³owiek, to kawa³ek BOGA funkcjonuj¹cy od-
dzielnie, lecz czêœæ BOGA bêd¹c¹ jednoczeœnie fragmentem
CA£OŒCI. Wspomniano o cz³owieku, co jest wielkim
uproszczeniem, poniewa¿ wszystkie Energie istniej¹ce we
Wszechœwiecie s¹ równie¿ czêœci¹ BOGA, jakkolwiek nie
wszystkie funkcjonuj¹ w tak zagêszczonej Energii (mate-
rii), w jakiej znajduje siê cz³owiek.

Po co to zrobi³? BÓG chcia³ Doznawaæ Wszystkiego, Co
Istnieje. Wiêc rozszerzy³ Jednoœæ, nie zrywaj¹c powi¹zañ,
i wprowadzi³ przeciwieñstwa. Albowiem nie mo¿na po-
znaæ Istoty Zjawiska jednoczeœnie nie bêd¹c nim i nie
znaj¹c jego przeciwieñstw. Np. sk¹d wiadomo, co jest
doskona³e, skoro nie wiadomo, co znaczy niedoskona³e?
Jak odczuwa siê Dobro, gdy nie zaboli Z³o? Dziêki takie-
mu mechanizmowi Doznawanie jest Ca³kowite. Tu ma³e
wyjaœnienie: Jednoœæ zosta³a podzielona w taki sposób, ¿e
mimo podzia³u jej czêœci s¹ po³¹czone (subtelnymi po-
wi¹zaniami!?), przez co jest zachowana Jednoœæ, w tym
równie¿ Doznawania. Trochê to skomplikowane (tylko
na pozór), ale mo¿liwe.

To nie wszystko. Cel móg³ byæ osi¹gniêty, ale tylko wte-
dy, gdy Ca³oœæ Wszechœwiata by³aby odpowiednio zorgani-
zowana.

Przypomnijmy: Ustanowi³ wiêc BÓG ZASADY lub te¿,
jak kto woli, PRAWA. S¹ to prawa fizyczne i dotycz¹ce spo-
³eczeñstw. Dzia³aj¹ one w ca³ym Wszechœwiecie.




