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OD AUTORA

N

iniejsza praca nie pretenduje do miana naukowej, aczkolwiek 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 istnieniu. 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 predyspozycje? 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
7

z wiêkszym zaciekawieniem, co zawsze prowadzi do pog³êbionych badañ.
Nie ma siê co niecierpliwiæ. Nauka ma swoje prawa i MUSI wed³ug nich postêpowaæ. To zrozumia³e. Na wszystko
przyjdzie czas. Kto kiedyœ przypuszcza³, ¿e istniej¹ szybkoœci 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 powodu 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 interesuj¹cy siê swoj¹ egzystencj¹. S¹ to pytania (i odpowiedzi)
zadawane w kontekœcie religijnym z udzieleniem pozareligijnego wyjaœnienia. Chodzi³o o znalezienie odpowiedzi na
zawsze nurtuj¹ce pytania dotycz¹ce przyczyny ¿ycia cz³owieka 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 prowadz¹cych do Zbawienia. Jest to wprawdzie to samo, jednak 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 rozpocz¹³ go du¿o wczeœniej ni¿ w chwili urodzenia) bêdzie
go œwiadomie i zrozumiale kontynuowa³.
8

Religia nie zapewnia komfortu zrozumienia. Wymaga tylko WIARY, ¿e przestrzeganie zasad religijnych prowadzi
do Zbawienia. Nie wyjaœnia mechanizmów, które do Zbawienia 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 natrudziæ, aby zrozumieæ tê prawdê. Przy czym ka¿dy zrozumie 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 stwierdzeniami 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 oczekuj¹ wyjaœnieñ. Chc¹ rozumieæ potrzebê okreœlonego zachowania w trakcie ¿ycia i wiedzieæ, dlaczego ¿yj¹ na ziemi
w tak zindywidualizowanych warunkach.
Pomimo takiego zakresu, mo¿na z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ zapewniæ, ¿e ta praca nie jest szkodliwa dla religii.
Raczej j¹ podbudowuje. Dziêki odpowiedziom w niej za9

wartym religia, ze swoj¹ otoczk¹ Boskoœci, umocni siê i zyska œwiadomych wyznawców, krocz¹cych drog¹ wskazan¹
przez ni¹. Chodzi jedynie o inne spojrzenie na wyjaœnienia
religijne, w tym miêdzy innymi na zale¿noœci miêdzy cia³em 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 doœwiadczenie ¿yciowe. Jest jeszcze coœ... O tym potem.
Z ca³¹ pewnoœci¹ celem pracy nie jest te¿ wystêpowanie przeciwko komuœ lub czemuœ. W szczególnoœci treœæ
opracowania nie jest skierowana przeciwko jakiejkolwiek
religii lub przeciwko jakiemukolwiek duchowieñstwu, jakkolwiek mo¿e siê tak czasami wydawaæ. Odczucie, je¿eli
takie wyst¹pi u Czytelnika, mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e przedstawiono tutaj nieco informacji o spo³ecznym oddzia³ywaniu religii.
Cele opracowania chce siê osi¹gn¹æ m.in. poprzez dostosowanie niektórych za³o¿eñ religii do aktualnych mo¿liwoœci percepcyjnych cz³owieka i jego potrzeb. Dawna
interpretacja religijna przeniesiona na grunt dwudziestego pierwszego stulecia staje siê przestarza³a i trudna do
przyjêcia przez wielu ludzi, jako ¿e nie udziela odpowiedzi, lub odpowiedzi nie s¹ wystarczaj¹ce, na wiele obecnie 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 chodzi 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”, „niezg³êbione s¹ wyroki Boskie” czy „poddajmy siê Jego Woli”.
Wiele spraw mo¿na wyjaœniæ, znaleŸæ zrozumia³e wyt³umaczenie zdarzeñ, wybiegaj¹cych poza mo¿liwoœæ naukowego ich wyjaœnienia.
Od czego zacz¹æ zmiany?
Najpierw trzeba wróciæ do podstaw religii w formie podanej przez BOGA. Ona jest czysta i nieskalana: ani potrzebnymi dla bie¿¹cych potrzeb interpretacjami, ani
nieinterpretowana w celu panowania jednych nad drugimi, ani te¿ w koñcu niewykorzystywana do osi¹gniêcia celów materialnych.
Zastanówmy siê nad PRZEKAZAMI Boskimi. Tak¹ religiê przenieœmy na grunt bie¿¹cego stulecia wraz ze wszystkimi wnioskami wyci¹gniêtymi z wieków jej stosowania.
Gdy do³o¿ymy do tego wiedzê, któr¹ wynieœliœmy z ró¿nych objawieñ, i po³¹czymy z wiadomoœciami uzyskiwanymi 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 okreœlonych osób i grup spo³ecznych.
Wykorzystywano BOGA do zapanowania nad innymi, do
osi¹gania korzyœci materialnych, a nawet do zabijania w wal11

kach religijnych oraz do wielu innych bezsensownych czynnoœci.
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, prowadz¹cego 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 Boskiej Czêœci cz³owieka, czyli ENERGII, tylko jeden z wielu
etapów przygotowañ.
Aby zrozumieæ nasze „bycie” na tym etapie rozwoju duchowego, musimy wróciæ do czystego Przekazu Boskiego
oraz wiedzy wyniesionej z tysi¹cleci stosowania religii
i spróbowaæ dostosowaæ te elementy do naszej œwiadomoœci, 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, zmodyfikowane religijnie, dotycz¹ce wielu spraw egzystencjal12

nych cz³owieka na Ziemi oraz jego funkcjonowania po
œmierci. Posiadane przez nas wyjaœnienia nie s¹ wystarczaj¹ce. Cz³owiek chce wiêcej: rozumieæ rozwi¹zania Boskie,
wiedzieæ, dlaczego powinien je akceptowaæ oraz œwiadomie postêpowaæ zgodnie z nimi, w koñcu dowiedzieæ siê,
jak jest po œmierci jego cia³a.
Oczywiœcie, ¿e na tym etapie rozwoju spo³eczeñstwa ludzkiego nie jesteœmy w stanie wiedzieæ wiêcej ni¿ powinniœmy. I to wcale nie dlatego ¿e BÓG skrzêtnie chowa swoje
tajemnice, ale dlatego ¿e: po pierwsze, nie jest to nam widocznie 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 zrozumieniem pi¹tego. A nawet, gdybyœmy wiedzieli, ¿e np. wszystko 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, których w przesz³oœci nie próbowano stawiaæ. Odpowiedzi na
takie pytania to owa „zmiana” w religii, któr¹ siê proponuje. ¯adna zmiana, po prostu próba poznania „tajemnic”
Boskich, których wyjaœnienie u³atwi ¿yj¹cym obecnie zrozumienie 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 Ewolucjê œwiadomoœciow¹. Ju¿ nadszed³ czas, abyœmy wiedzieli wiêcej o mechanizmach dzia³aj¹cych we Wszechœwiecie,
szczególnie dotycz¹cych ENERGII. Dotychczasowa wiedza
nie jest wystarczaj¹ca i stanowi barierê dla naszego dalszego ROZWOJU DUCHOWEGO tak niezbêdnego do uzyskania ZBAWIENIA. Nale¿y wiêc j¹ os³abiaæ, robi¹c
najpierw elastyczn¹, a potem wybiórczo-przepustow¹, by
w efekcie j¹ unicestwiæ. Jesteœmy na etapie owej „przepustowoœci wybiórczej”.
Chcia³bym, aby owa praca sta³a siê przyczynkiem do próby innej ni¿ religijnej interpretacji naszej obecnoœci na Ziemi i we Wszechœwiecie. Interpretacji opartej na dostêpnych
informacjach STAMT¥D, w³asnych przemyœleniach i odczuciach 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 nawiedzony. 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.

14

ROZDZIAŁ I

BÓG, RELIGIA
I LUDZIE

N

igdy BÓG nie upostaciowa³ siê. Nikt Go nie widzia³
inaczej ni¿ jako olbrzymi¹ Jasnoœæ (Œwiat³o o niezwyk³ej sile) emanuj¹c¹ niespotykan¹ Mi³oœci¹. BÓG nie upostaciowa³ 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, Cywilizacji wiele, a Energii jeszcze wiêcej. Maj¹c na uwadze odrêbnoœci 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. Takiej Mi³oœci i takiej Jasnoœci nigdzie ju¿ wiêcej w Kosmosie
nie ma. Tylko taka Manifestacja mo¿e byæ dla wszystkich
ca³kowicie jednoznaczna i zrozumia³a.

15

Niektóre religie Œwiata ziemskiego, oprócz wielu sympatycznych Jego atrybutów, dodawa³y inne, takie jak mœciwoœæ,
okrucieñstwo, wymaganie uwielbiania czy te¿ ludzkiego podporz¹dkowania. Jego „bezdusznoœæ” czy brak „zrozumienia”
spraw cz³owieka by³a rozumiana przez ludzi w kontekœcie
¿ycia na Ziemi w materialnym ciele i takim samym œrodowisku. Widziano Go przez pryzmat doznañ ¿ycia codziennego i obarczano odpowiedzialnoœci¹ za wszystko, co siê
dzia³o.
Jaki jest wiêc BÓG? Wed³ug niektórych religii, jest Dobry i Z³y, Okrutny i Litoœciwy, Mœciwy i Mi³osierny. Takiego Boga musimy szanowaæ i jednoczeœnie siê baæ.
A przecie¿ jest zupe³nie inaczej. BÓG jest wy³¹cznie Dobry, Litoœciwy, Mi³osierny i zawsze odczuwaj¹cy Cierpienie 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, wyjaœniaæ i rozwijaæ.
Religia by³a (i jest) potrzebna, gdy¿ pokazywa³a, jak ¿yæ,
aby uzyskaæ Zbawienie. Ukazywa³a potrzebê rozwoju duchowego. 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 wystarcza³o.
16

Ale znaleŸli siê interpretatorzy, którzy pokazywali „jedynie s³uszne” rozumienie Przes³ania. Inne rozumienie by³o
niezgodne z zasadami wyznawanej religii i groŸne. Zaczêto
stosowaæ przymus interpretacyjny. Religia siê zinstytucjonalizowa³a. I... w tym momencie zaczê³a odchodziæ od g³ównych 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 ludzie zignorowali. Ale nic straconego na zawsze, wracamy
do tego.
Jako ludzie poma³u wszystko przypominamy sobie (odkrywamy) 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 zapewniæ religia. By³a ona potrzebna, dlatego ¿e przed wcieleniem
Energia funkcjonuj¹ca we Wszechœwiecie otrzymywa³a blokadê pamiêci, przez co, w postaci cz³owieka, nie mog³a wykorzystaæ 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). Religia powinna przypominaæ o tych wartoœciach w nim zakorzenionych.
Religia mia³a wiêc do spe³nienia rolê przewodnika duchowego. 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 instytucjonalizowaæ, 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 osi¹gania 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, mœciwego 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 przedstawicieli.
Maj¹c podporz¹dkowany aparat pañstwowy, w³adcy religijni narzucali swoje pogl¹dy, zmuszaj¹c ludzi do ich akceptowania 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 skuteczniejszy, i¿ wykonywany (samozwañczo) w imieniu BOGA.
W miarê rozwoju œwiadomoœci spo³eczeñstwa rodzi³ siê
bunt, przejawiaj¹cy siê w systematycznym odseparowywaniu religii od pañstwa. Instytucje religijne pozbawione w³asnego si³owego aparatu wykonawczego oraz trac¹ce poparcie
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przywódców pañstwowych w coraz mniejszym stopniu
mog³y stosowaæ przymus do realizacji swoich celów. RozluŸnienie wiêzów da³o swobodê wypowiedzi pogl¹dów na
religie.
Efekt, oczywiœcie po wielu latach, jest taki, ¿e ludzie zaczynaj¹ 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 znaleŸæ 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 dostosowania 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 posiadanej 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 ko19

nieczne dla ich istnienia oraz wynika z potrzeby cz³owieka,
który, zadaj¹c sobie coraz wiêcej pytañ na temat sensu istnienia, nie mo¿e zadowoliæ siê odpowiedziami uzyskiwanymi od przedstawicieli zinstytucjonalizowanych religii.
Bo czy¿ wzbudzanie strachu przed BOGIEM jest tak skuteczne, by przestano stawiaæ dociekliwe pytania, oczekiwaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi i mo¿e byæ wystarczaj¹ce
do ca³kowitego podporz¹dkowania siê nakazom religijnym? Takie pytanie postawione dzisiaj jest pytaniem retorycznym.
Kiedyœ, gdy zinstytucjonalizowana religia dawa³a jedynie
s³uszn¹ interpretacjê wydarzeñ i kiedy nikt nie móg³ myœleæ 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 uzyskanymi 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 zdejmie BOGA z piedesta³u, zamieniaj¹c go w Zwyk³ego Stwórcê
Wszystkiego, Co Istnieje. A mo¿e tylko w Wielkiego
Wszechmog¹cego Konstruktora? A to w religiach jest nie20

dopuszczalne. Albowiem wyjaœnienie lub raczej wyjaœniania 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 traktowanych jest jako Boski NAKAZ postêpowania. Niezastosowanie siê do niego jest Grzechem zagro¿onym Kar¹ Bosk¹.
Wyjaœnienie pozareligijne jest inne: Nie jest to ani Nakaz, ani BÓG nie ma zamiaru karaæ za to. Dziesiêæ Przykazañ to kierunek lub raczej sposób postêpowania
wskazany przez Boga, u³atwiaj¹cy ¿ycie ludziom i umo¿liwiaj¹cy im unikniêcie wielu przykrych doznañ w ¿yciu codziennym.
Zachowanie sprzeczne z tymi przykazaniami jest mo¿liwe. Jednak, gdy wykroczymy poza nie, wstrzymujemy nie
tylko swój w³asny rozwój duchowy, ale co najgorsze, w efekcie doznajemy przykroœci, wywo³anych naszym postêpowaniem wobec innych (zobacz Zasada Jednoœci Wszechœwiata).
Zasada ta, jak wszystkie inne we Wszechœwiecie, dzia³a
automatycznie. W³aœnie bólu, wynikaj¹cego z automatycznego 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 strachu przed BOGIEM? By³aby mniej potrzebna, gdy¿ ka¿dy
sam potrafi³by interpretowaæ i oceniaæ w³asne postêpowanie w œwietle posiadanej wiedzy oraz znaæ wartoœæ i skutek takiego postêpowania. By³oby to mo¿liwe tylko pod
warunkiem, ¿e cz³owiek pozna³by mechanizmy, jakie dzia³aj¹, oczywiœcie, z ustanowienia ich przez BOGA, we
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Wszechœwiecie. Na to zinstytucjonalizowana religia pozwoliæ 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 religii nie s¹ uzasadnione, wszak nie ma rozbie¿noœci, gdy
mówi siê o celu, do którego zmierzamy (Zbawienie). Rozbie¿noœæ istnieje tylko w sposobie wyjaœniania powodów 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 dotycz¹cych 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 ludzi? Jaka bêdzie odpowiedŸ na pytania, dlaczego œwiat jest
taki brutalny, dlaczego zmar³o moje ukochane dziecko, dlaczego 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, przedstawicieli religii jest stwierdzenie, ¿e trzeba siê poddaæ Woli BOGA.
Co najdziwniejsze, jest to odpowiedŸ prawdziwa. Trzeba poddaæ siê, gdy¿ nie ma innego wyjœcia. Jest jednak ona
prawdziwa, ale niepe³na, gdy¿ niczego w zasadzie nie wyja22

œnia. Czy mo¿e siê ni¹ zadowoliæ myœl¹cy cz³owiek naszego stulecia? Oczywiœcie, ¿e nie. Ów cz³owiek zapyta: A dlaczego Jego Wola jest w³aœnie taka? I tu religijna dyskusja
koñczy siê stwierdzeniem: Bo niezmierzone s¹ wyroki Boskie. 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 zsynchronizowaæ dziêki temu, ¿e stworzono jednolite ZASADY, dzia³aj¹ce automatycznie. Okreœlona akcja powoduje okreœlon¹
reakcjê. Nie ma tu dowolnoœci ani „widzimisiê”. Jest dzia³anie automatyczne. Nie ma indywidualizacji. Oczywiœcie, BÓG ma wszelkie mo¿liwoœci. Mo¿e te¿ wszystko
zmieniaæ, ale tak¹ zmianê nale¿y traktowaæ tylko jako wariant Systemu.
Jak ju¿ wczeœniej napisano, BÓG jest DOSKONA£Y. Jest
wiêc tylko Mi³oœci¹, Dobroci¹, Œwiat³oœci¹ i Wszechmog¹c¹ Si³¹ Sprawcz¹. Skoro taki jest i skoro m.in. równie¿
i nas stworzy³, nie musi robiæ Czegokolwiek i nie potrzebuje 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 czerpaæ z tego zadowolenie.
Ludzie maj¹ inne zapatrywania na tê sprawê. Doœæ dziwne, gdy¿ za okrucieñstwa na Ziemi nie wini¹ siebie, lecz
odpowiedzialnoœci¹ obarczaj¹ BOGA. Czy s³usznie? Aby odpowiedzieæ 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 Wszechœwiata, jako ¿e dzia³a On na zasadzie Jednoœci, bêdzie, oczywiœcie, 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 doœwiadczaæ w jednym cyklu ¿ycia ziemskiego. Mo¿e w kilku, 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 energetycznej traktowanej jako kolejny krok w kierunku rozwoju duchowego i uzyskania mo¿liwoœci po³¹czenia siê z naszym
Stworzycielem, czyli do uzyskania ZBAWIENIA. Oczywiœcie, zbawieni bêd¹ wszyscy, tyle tylko, ¿e jedni prêdzej,
inny póŸniej, w zale¿noœci od w³asnej umiejêtnoœci wykorzystania 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 dzia³aj¹ automatycznie. Poniewa¿ Wszechœwiat zosta³ stworzony przez BOGA w jednym wielkim wybuchu,
rozbijaj¹cym Energie, wiêc si³¹ rzeczy wszystko, co istnieje, jest JEDNOŒCI¥ (zobacz wiêcej – rozdzia³ III). Nie ma
niczego, co by nie oddzia³ywa³o na wszystko. Dotyczy to
24

zarówno sfery „materialnej” (materia jest tu rozumiana
jako zagêszczona energia), jak i sfery niematerialnej (np.
myœli).
Siebie równie¿ „podzieli³”. Nie jest to podzia³ na kawa³ki, np. co cz³owiek, to kawa³ek BOGA funkcjonuj¹cy oddzielnie, 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 (materii), 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 poznaæ 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 takiemu mechanizmowi Doznawanie jest Ca³kowite. Tu ma³e
wyjaœnienie: Jednoœæ zosta³a podzielona w taki sposób, ¿e
mimo podzia³u jej czêœci s¹ po³¹czone (subtelnymi powi¹zaniami!?), 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 wtedy, gdy Ca³oœæ Wszechœwiata by³aby odpowiednio zorganizowana.
Przypomnijmy: Ustanowi³ wiêc BÓG ZASADY lub te¿,
jak kto woli, PRAWA. S¹ to prawa fizyczne i dotycz¹ce spo³eczeñstw. Dzia³aj¹ one w ca³ym Wszechœwiecie.
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S¹ to PRAWA ogólnie obowi¹zuj¹ce i istniej¹ce (dzia³aj¹ce) niezale¿nie od woli uczestników Wszechœwiata. Jest
to dzia³anie automatyczne. Np. je¿eli nast¹pi „abc”, zawsze skutkiem bêdzie np. „3, 8, 15”. Je¿eli bêdzie „ab”, to
skutek równie¿ zostanie zmodyfikowany, np. do „7, 21”.
Ta wielowariantowoœæ jest ustalona i zagwarantowana.
W niej mo¿emy dopatrywaæ siê zindywidualizowania naszego problemu, np. ¿yciowego, i „rozwi¹zania” go przez
BOGA. Jednak BÓG go w³aœciwie nie rozwi¹zuje, chocia¿
ma œwiadomoœæ jego istnienia. Rozwi¹zany on jest przez
nas samych przy jednoczesnym dzia³aniu ustanowionych
mechanizmów, wynikaj¹cych z PRAW. Wydaje siê, ¿e
doœæ dobrze odzwierciedla to schemat: cz³owiek – wolna
wola – dzia³anie cz³owieka – automatyczne zastosowanie
PRAW – skutek.
Na zasadzie tych PRAW oraz zgodnie z istniej¹c¹ Jednoœci¹ Wszechœwiata, wyrz¹dzenie z³a czy dobra komuœ daje
takie same odczucie (wraca do nas), aczkolwiek nie zawsze,
np. „oko za oko…”, musi to nast¹piæ w takiej samej formie.
BÓG zorganizowa³ Wszechœwiat poprzez automatyczne
stosowanie ZASAD. Jednak oprócz owych ZASAD, dzia³aj¹cych ogólnie, wprowadzi³ dodatkowe uregulowania w ró¿nych rejonach Kosmosu (te¿ obowi¹zuj¹ tam ZASADY),
dotycz¹ce Energii je zamieszkuj¹cych. S¹ to Energie zmaterializowane (np. Ziemianie) lub zmaterializowane
w mniejszym stopniu ni¿ Ziemianie czy te¿ ¿yj¹ce poza materi¹. Spe³niaj¹ ró¿ne zadania. Wszystkie one (Energie) s¹
czêœci¹ BOGA istniej¹c¹ w innych rejonach Kosmosu. Funkcjonuj¹ one na ró¿ni¹cych siê lub raczej dostosowanych do
„potrzeb organizacyjnych” zasadach.
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Jedn¹ z istniej¹cych w naszym rejonie ZASAD¥ jest istnienie Wolnej Woli. W niektórych rejonach Kosmosu istnieje np. Zasada Zbiorowej Woli, ró¿ni¹ca siê w sposób
istotny od Zasady Wolnej Woli. Energia w materii (cz³owiek) mo¿e podejmowaæ w swoim materialnym ¿yciu w³asne decyzje uzale¿nione wy³¹cznie od niego. Jako Energia
(niewcielona) wie wiele. W zale¿noœci od stopnia posiadanej wibracji ma do Banku Informacji stosowny kod dostêpu. Jako Energia wiedzia³aby, jak post¹piæ, wszak ma
dostêp do informacji, a na dodatek wszystko dzieje siê
równoczeœnie i skutek konkretnego dzia³ania jest widoczny „jak na d³oni”. Jako Energia z zablokowan¹ pamiêci¹
(Energia w materii – cz³owiek) ma w¹tpliwoœci, co do wyboru postêpowania. Po to w³aœnie nastêpuje wcielenie,
¿eby wybieraæ i doznawaæ skutków owych wyborów. Okreœlony wybór poci¹ga okreœlone skutki (automat). Kierunkowskazem cz³owieka jest jego Sumienie i Zasady
Religijne. Ale bywaj¹ one zag³uszane przez warunki ¿yciowe, nadmierne przywi¹zanie do materialnych spraw,
wreszcie czêsto strachem przed nêdz¹, chorobami czy
œmierci¹.
Ludzie, maj¹c woln¹ wolê i wytyczony sposób dzia³ania,
(np. Przykazania), sami mogli zorganizowaæ sobie ca³kiem
znoœne ¿ycie na Ziemi. Sami te¿ sobie, z ró¿nych powodów, owo ¿ycie skomplikowali, dlatego rozwój duchowy
postêpuje tak powoli. Z pewnoœci¹ by³y okresy, ¿e przedstawiciele innych Cywilizacji coœ niecoœ pomagali nam lub
„majstrowali” w naszej genetyce, ale z ostatnich tysi¹cleci
mamy tak ma³o informacji na temat wp³ywu pozaziemskich istot na nasze ¿ycie, ¿e je pominiemy.
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Ka¿da Energia poprzez wcielenie lub raczej ich wielokrotnoœæ chce zrealizowaæ swój w³asny program tzw. doenergetyzowania, czyli podniesienia wibracji, która pomog³aby
w funkcjonowaniu w Zaœwiatach, a przede wszystkim zbli¿y³aby j¹ do po³¹czenia siê z Energi¹ Najwy¿sz¹, czyli do Zbawienia. Podstawowy program powinien byæ zrealizowany. Jak
i czy go zrealizuje, zale¿y to od wolnej woli wcielonej Energii,
czyli od cz³owieka. Przeciwnoœci jest wiele.
Dla Energii w materii zaczynaj¹ siê k³opoty, gdy¿ cz³owiek wik³a siê w ró¿nego rodzaju sytuacje, zatraca poczucie misji, efektem czego jest czêsto postêpowanie,
odbiegaj¹ce od ustalonego Programu Przebiegu Wcielenia. A to skutkuje wszelkimi konsekwencjami ustalonymi
we Wszechœwiecie (zobacz automatyczne stosowanie obowi¹zuj¹cych ZASAD).
W tym momencie dochodzi do g³osu religia (to jest w³aœnie owa bardzo chwytliwa i dobrze wykorzystywana przez
funkcjonariuszy religijnych interpretacja zjawiska): przecie¿ to KARA!!! BÓG karze za przewinienia przeciwko
Niemu. Grzech skutkuje Kar¹. Nic bardziej b³êdnego.
Skoro BÓG wprowadzi³ na Ziemi Zasadê Wolnej Woli, to
absurdem by³oby, aby kara³ za to, ¿e cz³owiek skorzysta³ ze
swojego prawa. BÓG jest DOSKONA£Y, wiêc nie mo¿e byæ
ani absurdalny, ani mœciwy, czy niekonsekwentny. BÓG jedynie doœwiadcza (tak jak i cz³owiek) skutków postêpowania
cz³owieka, gdy¿ wszystko we Wszechœwiecie jest JEDNOŒCI¥. To jest tak, jak gdybyœmy rêk¹ uzbrojon¹ w m³otek
walnêli w palec drugiej (w³asnej) rêki. Sami podjêliœmy decyzjê, sami doœwiadczamy jej skutków. Ból przychodzi automatycznie, bo taka jest zasada funkcjonowania cia³a cz³owieka.
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Po powy¿szym d³ugim, ale koniecznym wyjaœnieniu, mo¿emy wróciæ do zagadnieñ dotycz¹cych odpowiedzialnoœci
za okrucieñstwa na ziemi.
Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika, ¿e ka¿de okrucieñstwo ludzkie jest spowodowane przez ludzi. Wynika ono
z ludzkiego dzia³ania (zaniechania), u podstaw którego le¿y
Zasada Wolnej Woli. Sami „wyhodowaliœmy” wielkich,
œwiatowych ZBRODNIARZY, ale równie¿ i pomniejszych
z³oczyñców czy morderców. Skoro ich stworzyliœmy (pomogliœmy im w powstaniu), wiêc i konsekwencje ich dzia³ania musz¹ nas dotyczyæ.
Powie ktoœ: Przecie¿ ja by³em daleko od tych ZBRODNIARZY, wiêc jaki mia³em wp³yw? Ale inni byli bli¿ej i go
stworzyli. A czy moje spo³eczeñstwo (teraz ju¿ moja wina
jest bli¿ej!?) zrobi³o wszystko, aby nieludzk¹ ideologiê zniszczyæ przed jej rozkwitem? I tutaj ju¿ powinniœmy mieæ mniej
w¹tpliwoœci, co do naszego wspó³uczestnictwa.
Myœmy (ludzie) stworzyli warunki do holokaustu, ale
równie¿ i myœmy zniszczyli zbrodnicz¹ ideologiê i jej przedstawicieli – przyczyna i skutek! Ale by³o przecie¿ tyle ofiar.
Gdzie by³ BÓG? Owszem, by³y ofiary, a BÓG by³ tam, gdzie
zawsze: WSZÊDZIE! To znaczy te¿ cierpia³ razem ze wszystkimi. Nale¿y raczej zapytaæ: A co ma BÓG do tego, skoro
obdarzy³ nas lub raczej wprowadzi³ ZASADÊ Wolnej Woli?
W¹tpliwoœci w istnienie Dobrego BOGA mog¹ rodziæ siê
równie¿ w innych okolicznoœciach. Ktoœ stwierdzi: Czy naprawdê istnieje BÓG, skoro umar³o moje jedyne i ukochane dziecko? Wówczas mo¿na dojœæ do przekonania, ¿e ON
jest okrutny, gdy¿ na to pozwoli³, lub te¿, ¿e jest mœciwy,
bo jak mo¿na rodzica za jego grzechy karaæ zabraniem mu
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dziecka? Tu te¿ nie mo¿na oskar¿aæ BOGA o mœciwoœæ, bo
z mœciwoœci¹ czy z okrucieñstwem nie ma to nic wspólnego. Raczej z Mi³oœci¹ czy lepiej z Mi³osierdziem. Czy¿ BÓG
nie jest Mi³osierny, gdy zamiast pozwoliæ mêczyæ siê
(komuœ) w cierpieniach wynikaj¹cych z choroby, powo³uje
w Zaœwiaty? Lub gdy pozwala nam Doznawaæ, je¿eli owe
Doznania przybli¿aj¹ do Zbawienia?
Mo¿e jest jeszcze inaczej: Energia przed wcieleniem planuje wszelkie doznania, jakich powinna doœwiadczyæ w trakcie ¿ycia w materii. Owe doznania spowoduj¹ zbli¿enie jej
do BOGA lub nawet z NIM po³¹czenie. Te doznania bywaj¹
mi³e, w pojêciu cz³owieka, ale s¹ równie¿ i przykre.
Sam pobyt Energii w materii to udrêka i ograniczenia.
Pragnie ona uwolniæ siê od balastu cia³a. Je¿eli spe³ni swoje zadanie, to porzuca cia³o. Nastêpuje œmieræ cz³owieka.
Inni ludzie z otoczenia umieraj¹cego przy okazji takiego
zdarzenia te¿ doœwiadczaj¹ bólu. Ale oni równie¿ owe cierpienie sami sobie przed wcieleniem zaplanowali.
Gdzie tu jest okrucieñstwo? S¹ jedynie ZASADY dzia³aj¹cego Systemu. Dlaczego te ZASADY s¹ takie okrutne,
zapytamy? Dla kogo okrutne? Z pewnoœci¹ nie dla Energii,
która jest naprawdê szczêœliwa, ¿e pozby³a siê cielesnego
cierpienia i wype³niaj¹c swój program mo¿e spotkaæ siê
z Niewys³owion¹ Mi³oœci¹ i Dobroci¹.
Tak, jest ciê¿ko dla tych, którzy pozostali, których opuszcza umieraj¹cy. Ale poniewa¿ ¿ycie ludzkie na Ziemi trwa
tylko chwilê w porównaniu do wiecznego ¿ycia we Wszechœwiecie i do iloœci wcieleñ, które przechodzimy, wiêc naprawdê nie ma siê czym przejmowaæ. Tym bardziej ¿e cel, do
którego d¹¿ymy, wart jest iluzorycznych poœwiêceñ dozna30

wanych na Ziemi. ¯ycie ziemskie nale¿y traktowaæ jako epizod. Potrzebny, ale zbyt krótkotrwa³y, aby nadmiernie go
rozpatrywaæ. Wiemy, wiemy... Bardzo to boli. To prawda.
Jednak jest i druga prawda. Ten System zbli¿a nas do zamierzonego celu. To w³aœnie po to tu, na Ziemi, jesteœmy.
Skoro ju¿ wiemy tak wiele, wiêc zadajmy ponownie pytanie: Jaki jest BÓG? W tym ¿yciu z pewnoœci¹ nie znajdziemy pe³nej odpowiedzi. Trochê wiemy. Reszta zale¿y od nas
samych. Czy mo¿emy lepiej poznaæ Go ju¿ teraz? Tak!
A teraz konkluzja: Je¿eli chcesz poznaæ prawdziwego
BOGA, odrzuæ religie. Gdy Go ju¿ poznasz, mo¿esz wróciæ
do swojej religii. Ale wtedy zadasz sobie kolejne pytanie:
Po co...? OdpowiedŸ jest prosta: ¯eby lepiej j¹ (religiê)
zrozumieæ!
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ROZDZIAŁ II

WCIELENIE

JAKO JEDNA Z DRÓG
DO ZBAWIENIA

1. MOŻLIWOŚĆ
OSIĄGNIĘCIA ZBAWIENIA
Cz³owieka zawsze bêdzie nurtowa³o pytanie: Jaki jest cel
mojego istnienia? Oczywiœcie, zadaj¹c sobie takie pytanie,
ma na uwadze aktualn¹ formê istnienia w aktualnych ziemskich warunkach.
Religie na tak postawione pytanie nie odpowiadaj¹ jasno
i wyczerpuj¹co. Jedynie odwo³uj¹ siê do Boga, który „wie,
co robi”. Jednoczeœnie deprecjonuj¹ cz³owieka jako istotê
ma³o znacz¹c¹, której jedynym celem jest s³u¿enie Bogu,
banie siê Go i dbanie, aby Go niczym nie uraziæ, ju¿ chocia¿by dlatego, ¿eby nie naraziæ siê na karê.
Aby nie zostaæ ukaranym, nale¿y postêpowaæ w okreœlony sposób. Religie formu³uj¹ sposoby postêpowania jako
NAKAZY, przekazane przez okreœlonego Boga (dla ka¿dej
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religii nosi ON inn¹ nazwê). Oczywiœcie, BÓG jest jeden,
ale dla mo¿liwoœci mentalnych okreœlonych grup spo³ecznych przyjêto nazwy, które by³y dla nich najbardziej przydatne.
Tak przyjête Nakazy s¹ wzorem postêpowania. Nale¿y
postêpowaæ tak, jak to poleci³ BÓG, gdy¿ tylko takie postêpowanie da rezultat w postaci uzyskania pe³nego Szczêœcia
po œmierci. Szczêœcie przejawia siê ró¿nie, w zale¿noœci od
wartoœci wpajanych cz³owiekowi w czasie ¿ycia. Ogólnie
nazwane to jest RAJEM, do którego mo¿na trafiæ jedynie
dziêki ZBAWIENIU. Przy czym definicja ZBAWIENIA nie
jest jasno okreœlona, chocia¿ nale¿y przyznaæ, ¿e mówi siê
zarówno o po³¹czeniu z Bogiem, jak i o mo¿liwoœci wejœcia
do JEGO Królestwa, co chyba znaczy to samo.
Dzia³anie wbrew NAKAZOM powoduje doznanie kar.
Mog¹ byæ one ró¿ne. Dosiêgaj¹ jeszcze w trakcie ¿ycia na
Ziemi, ale g³ównie po œmierci. Jesteœmy wówczas s¹dzeni
i traktowani stosownie do uczynków ziemskich.
Moralnoœæ w religii, jak widaæ, oparta jest na strachu,
nagrodach i karach.
Trzeba jednak uczciwie przyznaæ, ¿e takie wyjaœnianie
„regulaminowania” ¿ycia na Ziemi mia³o g³êboki sens i jeszcze do niedawna by³o dla ludzi wystarczaj¹ce. Ludziom trudno by³oby zrozumieæ inne zale¿noœci miêdzy Dobrem a Z³em
i skutki zwyciêstwa jednego z nich.
Obecnie mo¿na do tej sprawy podejœæ inaczej, wprawdzie z nara¿eniem siê na zarzut herezji, ale bez skutków,
jakie taki zarzut poci¹gn¹³by. Dzisiaj jest ju¿ ³atwiej (nieco) przyjmowaæ pewne tezy odbiegaj¹ce od interpretacji
religijnej. „£atwiej” nie oznacza, ¿e bez trudu, albowiem
34

oddzia³ywanie religii jest wielkie, przez co uwolnienie siê
od strachu, przy rozpatrywaniu takich zagadnieñ, natrafia
na liczne bariery.
Jest równie¿ „³atwiej” z uwagi na mniejsze spêtanie œwiadomoœci przez ortodoksyjn¹ religiê, dopuszczanie ró¿nych
pogl¹dów, wiêksz¹ odwagê w wyjaœnianiu innych „tajemnic boskich” oraz z uwagi na szersze horyzonty myœlowe
i istnienie bogatej literatury dotycz¹cej innego wymiaru, to
znaczy Zaœwiatów.
Po g³êbokiej analizie jeszcze raz trzeba stwierdziæ, i¿
pomimo znacznego zwulgaryzowania przez religie zasad
okreœlonych przez BOGA, je¿eli odrzuci siê wszystkie niepotrzebne stwierdzenia dotycz¹ce kar i nagród oraz strachu przed Bogiem, który mo¿e byæ okrutny i mœciwy,
istotnie, postêpuj¹c tak, jak chc¹ religie, uzyska siê ZBAWIENIE.
Prawdziwe ZBAWIENIE nie ma jednak takiej treœci, jakie nadaje mu religia ani te¿ nie jest prawd¹, ¿e mo¿emy go
nie uzyskaæ.
Wróæmy jeszcze do pytania na temat sensu istnienia cz³owieka.
Brak odpowiedzi na takie pytanie w po³¹czeniu z wieloma cierpieniami na Ziemi mo¿e zachwiaæ wiar¹ wielu w sens
¿ycia oraz wiar¹, ¿e istnieje KTOŒ, kto potrafi nad wszystkim zapanowaæ i jednoczeœnie czuwaæ, aby JEGO KONCEPCJA by³a realizowana w sposób DOSKONA£Y.
W¹tpliwoœci, mimo tego, co obserwujemy na Ziemi, nie
s¹ uzasadnione. Jest istotnie KTOŒ, kto nie tylko wszystko
to zaplanowa³ i stworzy³, ale równie¿ i kontroluje przebieg
tego swoistego EKSPERYMENTU.
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EKSPERYMENT przebiega w ca³ym Wszechœwiecie rozumianym jako WSZYSTKO, CO ISTNIEJE. Jak z tego
wynika, dotyczy on równie¿ Ziemi i cz³owieka ¿yj¹cego na
niej.

2. POJĘCIE CZŁOWIEKA
W najprostszym ujêciu cz³owiek to cia³o i dusza. Dusza
to czêœæ Boska. Czêœæ Boska to ENERGIA. Energia posiada Œwiadomoœæ. Ta czêœæ Energii, która jest zawarta w materii, tj. cia³o cz³owieka, wyra¿a siê jako œwiadomoœæ
cz³owieka. Odró¿niamy wiêc „Œwiadomoœæ Energii” od
„œwiadomoœci cz³owieka”, chocia¿ ta ostatnia jest czêœci¹
tej pierwszej. I mimo takiego podzia³u jest Jednoœci¹, spe³niaj¹c¹ oddzielne funkcje. Skomplikowane? Poni¿ej to zostanie wyjaœnione.
Cz³owiek, tzn. cia³o plus „przypasowana” czêœæ Energii,
zwana œwiadomoœci¹, istnieje tylko po to, aby DOZNAWAÆ, czyli doœwiadczaæ. Bez cia³a i œwiadomoœci nie móg³by doœwiadczaæ wra¿eñ, które s¹ mu niezbêdne do
zrealizowania celu, dla którego siê Energia wciela. Tym
celem jest zwiêkszenie wibracji, czyli mocy energetycznej
Energii, pozwalaj¹cej jej funkcjonowaæ na Wy¿szych Poziomach Wszechœwiata. Albowiem Energia poprzez wielokrotnoœæ wcieleñ, tzw. reinkarnacjê, i to wcieleñ szczególnie
dobrze zaplanowanych i zorganizowanych realizuje ów w³asny cel. Ostatecznym celem takiego postêpowania jest ZBAWIENIE.
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3. WSZECHŚWIAT
JAKO MIEJSCE DOZNAŃ
Gdyby pog³êbiæ tê myœl, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e BÓG,
czyli NAJDOSKONALSZA ENERGIA, stworzy³ Wszechœwiat, aby doznawaæ, doœwiadczaæ, wszak mia³ Wiedzê
i Koncepcjê, brakowa³o Mu tylko Doœwiadczania. Doœwiadczanie potrzebne by³o do tego, by w jakimœ sensie mo¿na
by³o okreœliæ To, Co Istnieje.
BÓG Jest Doskona³y, a Wszystko, Co Istnieje, jest Jednoœci¹. Jednak sk¹d to wiedzieæ, skoro nie istnia³o nic, co
by³oby Niedoskona³e, a przez to porównywalne do Doskona³oœci. Dlatego prócz Mi³oœci, Piêkna czy Dobra nale¿a³o
stworzyæ Nienawiœæ, Brzydotê czy Z³o. Stany te stworzy³
w formie tzw. ILUZJI, tj. œrodka do uzyskania celu – Zbawienia. Tak wiêc, ca³e nasze ¿ycie w materii to jedna wielka Iluzja stworzona po to, by mo¿na doznawaæ.
Jak dokonaæ, aby prze¿ywaæ, doznawaæ Wszystkiego, Co
Istnieje, i jednoczeœnie dziêki temu doskonaliæ siê? BÓG
zrobi³ to, jak wszystko, doskonale: podzieli³ siê, tworz¹c
Wszystko, Co Istnieje, z jednoczesnym przekazaniem cz¹stek SWOJEJ ENERGII. Owe cz¹stki s¹ jednoczeœnie CZÊŒCI¥ i CA£OŒCI¥ BOGA, jednak tak zorganizowan¹, i¿
np. na poziomie Ziemi (oczywiœcie s¹ te¿ inne poziomy czy
Cywilizacje bardziej lub mniej materialne), w materialnym
wcieleniu, maj¹ zablokowan¹ pamiêæ swojego pochodzenia (Boskoœci). Dodatkowo Energii, maj¹cej wspó³istnieæ
z cia³em, przydzieli³ okreœlone, odrêbne trzy grupy funkcji.
Dodaæ trzeba, ¿e tylko w materii Energia mo¿e doznawaæ
takich stanów, np. cierpienie fizyczne, które to stany, prze37

nosz¹c siê na œwiadomoœæ cz³owieka, powoduj¹ w dalszej
kolejnoœci wzrost wibracji wcielonej Energii.
Blokada pamiêci i wprowadzenie Iluzji s¹ niezbêdne dla
osi¹gniêcia celu przez Energiê, dla jakiego zosta³a wcielona
w materiê. Gdyby blokady nie by³o, pozosta³aby pamiêæ zaplanowanego przebiegu i organizacji ¿ycia w materii, wiêc
Energia nie dozna³aby prze¿yæ fizyczno-emocjonalnych,
które s¹ elementem nieodzownym do podniesienia jej wibracji. Ponadto Energia rozumia³aby, ¿e wszystko, czego
doznaje w materii, jest tylko iluzj¹, przez co nie osi¹gnê³aby celu, dla którego siê wcieli³a.
Dziêki podzia³owi Siebie i stworzeniu Wszystkiego, Co Istnieje, BÓG zapewni³ Jednoœæ Wszechœwiata. Jednoœæ daje
mo¿liwoœæ docierania do BOGA wszelkich doznañ zaistnia³ych we Wszystkim, Co Istnieje. Tak wiêc, nie ma nic, co
dzia³oby siê bez Jego Woli, ani nic, o czym On by nie wiedzia³.
Aby Wola Jego by³a jasno manifestowana, ustanowi³ ZASADY obowi¹zuj¹ce we Wszechœwiecie. Owe ZASADY to
prawa fizyczne, chemiczne, mechaniczne itp. oraz sposoby
postêpowania dla Energii i to dla Energii wcielaj¹cej siê
w materiê (stan przejœciowy) jak równie¿, a mo¿e przede
wszystkim, bezcielesnej.

4. WCIELENIE
Ka¿da Energia, która uwa¿a, ¿e do prawid³owego funkcjonowania we Wszechœwiecie, rozumianym jako Ca³oœæ
Czegoœ, Co Istnieje, lub wprowadzaj¹c lepiej rozumian¹
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dla Ziemian inn¹ terminologiê: w „Zaœwiatach”, jako okreœlenie innego wymiaru, jest niezbêdne wejœcie w materiê,
mo¿e tego dokonaæ, opracowuj¹c najpierw szczegó³owy plan
„odbycia” owego wcielenia.
Planuje wiêc, gdzie i u kogo chce siê urodziæ, jak przebiegaæ bêdzie jego dzieciñstwo, jakie choroby przejdzie, kim
siê stanie w doros³ym ¿yciu oraz kiedy i jak umrze. Musi
byæ ustalony ogó³ prze¿yæ.
To nie wszystko, co jest potrzebne do prawid³owego
funkcjonowania Energii w materii. Znane musz¹ byæ jej równie¿ pewne Zasady funkcjonowania Wszechœwiata, a w ich
ramach Zasady obowi¹zuj¹ce w miejscu wcielenia w materiê.
ZASADA PRZYCZYNY I SKUTKU
Podstaw¹ funkcjonowania Wszechœwiata s¹ ZASADY.
Nie wszystkie s¹ nam jeszcze znane. Odkrywamy je powoli, w miarê naszego rozwoju duchowego. Ustanowi³ je BÓG,
czyli Najdoskonalsza Energia.
Zasady ustanowiono po to, by jednolicie zorganizowaæ funkcjonowanie Wszechœwiata. Obowi¹zuj¹ one
wszystkich.
Dla nas, ludzi, dla ³atwiejszego ich zrozumienia, przedstawione zosta³y w formie ró¿nych nakazów religijnych.
Wprawdzie nie wyczerpuj¹ one wszystkich Zasad obowi¹zuj¹cych we Wszechœwiecie, ale przy szerokiej ich interpretacji mo¿na uznaæ, ¿e wszystkie siê tam zawieraj¹.
Nie s¹ to NAKAZY, jak przyjêto to w religiach, z³amanie
których skutkuje grzechem, a sta³e ich nieprzestrzeganie nigdy nie doprowadzi do Zbawienia, lecz jedynie ZASADY,
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obowi¹zuj¹ce we Wszechœwiecie, podane w przystêpnej
formie, dostosowane do mo¿liwoœci percepcyjnych ludzi.
Jedn¹ z nich jest zasada Przyczyny i Skutku. Dziêki niej
w³aœnie mo¿e wyra¿aæ siê wolna wola. Mo¿emy wybieraæ swoje
postêpowanie. Dzia³amy, jak chcemy. Ale, aby unikn¹æ zaskoczenia, równoczeœnie wiemy, ¿e ka¿de okreœlone dzia³anie przynosi okreœlony, znany albo mniej lub wiêcej przewidywany,
skutek.
ZASADA WOLNEJ WOLI
Skoro wszystko zosta³o dla wcielaj¹cej siê Energii ustalone i zaplanowane, wiêc czy¿by rol¹ cz³owieka w ¿yciu na
Ziemi by³o jedynie pos³uszne wype³nienie planu Energii?
Kolidowa³oby to z istniej¹c¹ na naszym ziemskim obszarze
Zasad¹ Wolnej Woli.
Energia, pomimo wczeœniejszego u³o¿enia swojego pobytu na Ziemi, nie ogranicza wolnej woli cz³owieka. Wprawdzie najczêœciej podejmowane przez niego decyzje s¹ zgodne
z zaplanowanym wczeœniej kierunkiem, ale niekoniecznie
musi siê tak dziaæ.
Podstawowe cele, wytyczone wczeœniej, mo¿na osi¹gn¹æ
ró¿nymi drogami, tj. dzia³aniami, w których wyra¿aæ siê
bêdzie w³aœnie jego wolna wola. I odwrotnie, mo¿e nie mieæ
¿adnej inicjatywy, tylko poddawaæ siê biegowi ¿ycia. I tak
zawsze zaplanowany cel siê osi¹gnie.
Cz³owiek (dla przypomnienia: cia³o plus œwiadomoœæ),
maj¹c woln¹ wolê, mo¿e plany Energii zmieniæ. Jednak wówczas nara¿a siê na pewien dysonans pomiêdzy ustalonym
wczeœniej programem pobytu w materii a swoim w³asnym.
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W takim przypadku nastêpuje rozdwojenie priorytetu postêpowania, co prowadzi do dyskomfortu œwiadomoœci cz³owieka. Skutki mog¹ byæ ró¿ne. W skrajnych przypadkach –
poczucie nieadekwatnoœci postêpowania do odczuwalnych
psychicznie w³aœciwych potrzeb.
Zmiana programu ¿ycia mo¿e powodowaæ potrzebê kolejnych wcieleñ po to, aby uzyskaæ zamierzony stopieñ wibracji. Czyli, jak gdyby odsuwa Zbawienie w przysz³oœæ.
ZASADA PRZYCZYNOWOŒCI A WOLNA WOLA
Pomimo ¿e wszystko w naszym ¿yciu ziemskim jest zaplanowane i wiadomo, jak siê skoñczy, wszak wszystko
dzieje siê równoczeœnie, nie jest to ¿aden fatalizm. Jest
bowiem mo¿liwoœæ realizacji Zasady Wolnej Woli i istniej¹cej obok niej Zasady Przyczynowoœci. Tzn. zasady, ¿e
okreœlona przyczyna rodzi okreœlony skutek.
Skutek naszych zachowañ (zobacz: Zasada Przyczyny
i Skutku) zale¿y od nas samych. Musimy tylko wybraæ odpowiednie dzia³anie. I chocia¿ wybór bywa czêsto doœæ
utrudniony, to w³aœnie w mo¿liwoœci wyboru wyra¿a siê
wolna wola cz³owieka.
Powtórzmy: Okreœlone nasze dzia³anie powoduje okreœlony skutek. Przedstawmy to obrazowo.
Ca³e nasze ¿ycie w materii jest zapisane jeszcze przed
urodzeniem tak jak np. gra komputerowa na p³ycie CD.
Zawsze jakiemuœ wykonanemu ruchowi na klawiaturze
komputera odpowiada, nieznany nam, ale czêsto przewidywany, efekt koñcowy. W grze komputerowej wszystko
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istnieje równoczeœnie i wszystko jest zapisane w programie i znane, ale tylko twórcy programu.
Od nas zale¿y (i w grze, i w ¿yciu), jak¹ drogê wybierzemy, ale te¿ skutek tego dzia³ania jest uzale¿niony od naszego postêpowania. Skutek nie jest znany cz³owiekowi
przed rozpoczêciem dzia³ania, ale mo¿e byæ przewidywany, np. gdy idziemy na studia, przewidujemy, ¿e je ukoñczymy, jednak wcale nie musi siê tak staæ. Znany jest on
jednak naszemu Wy¿szemu Ja.
Skutek jest mo¿liwy w pewnych okreœlonych warunkach
do poznania przez nas, gdy¿ wszystko dzieje siê równoczeœnie, np. urodziny, przebieg ¿ycia, œmieræ, chocia¿ w naszym wymiarze i cielesnej konstrukcji wydaje siê, ¿e
ucieleœnione ¿ycie przebiega w czasie (bieg liniowy).
Skoro wszystko dzieje siê jednoczeœnie, wiêc istnieje Wiedza o tym, co jest zaplanowane dla nas. Wystarczy tylko do
niej dotrzeæ.
Niektórzy mówi¹, ¿e wszystko, co by³o, jest i bêdzie, znajduje siê w tzw. Ksiêdze Akaszy. Byæ mo¿e. W takim razie,
je¿eli „nasza” Energia bêdzie chcia³a tam dotrzeæ, to dowie
siê o wszystkim, oczywiœcie, pod warunkiem, ¿e bêdzie posiada³a stosown¹ moc energetyczn¹, czyli, ¿e bêdzie mia³a
w³aœciwy, odpowiedni kod dostêpu. Wszak i w Zaœwiatach istnieje hierarchia odpowiednia do rozwoju duchowego, okreœlanego jako wibracja.
WOLNA WOLA A DOKONYWANE WYBORY
Maj¹c woln¹ wolê i wiedzê o Zasadzie Przyczyny i Skutku, mo¿emy dokonywaæ wyborów, aby osi¹gn¹æ okreœlo42

ny rezultat. Wiadomo przecie¿ ogólnie, ¿e ten sam skutek
g³ówny mo¿na osi¹gn¹æ ró¿nymi sposobami, np. skoro
mamy zaplanowane bogactwo, wiêc mo¿na je uzyskaæ
mozoln¹, uczciw¹, d³ugoletni¹ prac¹ lub te¿ z³odziejstwem
czy oszustwami. Skutek bêdzie podobny w postaci bogactwa, ale jednoczeœnie, zgodnie z zasad¹ przyczynowoœci,
osi¹gniemy równie¿ skutki poboczne. I tak, w pierwszym
wypadku bêdziemy cieszyli siê dobr¹ opini¹, szacunkiem
i spokojnym ¿yciem. W drugim natomiast nies³aw¹, k³opotami natury prawnej, a mo¿e i pozbawieniem wolnoœci
czy ¿ycia.
Innym zagadnieniem jest natomiast komfort, w jakim realizacja swojej planowej ziemskiej drogi bêdzie przebiega³a.
Wszak zaplanowane doznania dla wszystkich s¹ jednakowo
odczuwalne bez wzglêdu, czy mieszka siê w pa³acu, czy lepiance, np. œmieræ dziecka zawsze odczuwamy boleœnie i odczucia owe nie s¹ zwi¹zane ze stanem zamo¿noœci. Mo¿na
posun¹æ siê dalej w tych rozwa¿aniach i stwierdziæ, ¿e w³aœnie rola wolnej woli i mo¿liwoœci wyborów mog¹ byæ tutaj
dobrze wyeksponowane, jako ¿e planowanie przed urodzeniem ¿ycia dotyczy jedynie doznañ, które maj¹ wp³yw na wzrost
naszej „wibracyjnoœci”. Natomiast, w jaki sposób sobie sami
u³o¿ymy pobyt na Ziemi zale¿y wy³¹cznie od naszej woli i motywacji (musimy pomin¹æ takie przypadki, gdzie bogactwo
lub bieda musz¹ zaistnieæ, w celu osi¹gniêcia po¿¹danego rezultatu energetycznego, wpisane w nasz pobyt w materii).
Jedno jest pewne: zaplanowanego rodzaju prze¿yæ (radosne, smutne, tragiczne i inne, niekoniecznie rozpatrywane w kategoriach cierpienia czy radoœci) zmierzaj¹cych
do zwiêkszenia mocy naszej Energii musimy doznaæ.
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Doznania cz³owieka s¹ natury fizycznej i emocjonalnej
(np. cierpienie mo¿e mieæ wyraz zarówno fizyczny, jak
i psychiczny). Tak wiêc, wszystko, czego doznajemy jako
ludzie, ma swoje odzwierciedlenie w œwiadomoœci.
Zwiêkszenie wibracji Energii nastêpuje na skutek prze¿yæ
emocjonalnych zwi¹zanych z okreœlonym zdarzeniem (w
ostatnim przyk³adzie zwi¹zane z cierpieniem cia³a, które
to cierpienie przenosi siê na nasz¹ œwiadomoœæ). Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e oprócz pewnych zaplanowanych doznañ, które
mog¹ wszak realizowaæ siê w najró¿niejszy sposób (np. powodów do cierpienia czy szczêœcia jest bez liku i mog¹ one
pojawiæ siê w najró¿norodniejszych odmianach) nic nie jest
okreœlone dla nas na sta³e.
I tak np., gdy zosta³o zaplanowane cierpienie wynikaj¹ce ze
z³amanej nogi, nie jest istotne, czy owo z³amanie nast¹pi na
skutek wypadku samochodowego, poœlizgniêcia siê czy te¿
z³ego ustawienia nogi na p³askim pod³o¿u. To mo¿e równie¿
staæ siê „dziêki” naszemu postêpowaniu wynikaj¹cemu z wolnej woli (np. nierozwa¿ny skok z kilku stopni schodów). Jest
jeszcze inny aspekt tej sprawy. Dotyczy on oddzia³ywania na
nasze otoczenie. Oczywiœcie, przebieg choroby dotyka równie¿ i innych osób z otoczenia chorego: najbli¿szych, znajomych, lekarzy, a nawet urzêdników odpowiedzialnych za stan
zdrowia obywateli. Jest to równie¿ zaplanowane w ich ¿yciu
niejako przez nich samych te¿ przed wcieleniem, ale to margines rozwa¿añ w tym momencie.
Tak wiêc, zaplanowaliœmy w naszym ¿yciu tylko pewne
doznania, których musimy doœwiadczyæ, aby zrealizowaæ
cel wcielenia. Reszta to nasza inwencja, czyli dzia³ania wynikaj¹ce z mo¿liwoœci, jakie daje wolna wola.
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5. NADZÓR NAD WYKONANIEM
PLANU WCIELENIA
Skoro tracimy pamiêæ o naszym pochodzeniu w momencie urodzenia, wiêc sk¹d wiadomo, jak nale¿y zrealizowaæ
zaplanowany przed wcieleniem cel? Otó¿ jest Ktoœ, kto tego
pilnuje. Tym Kimœ jest tzw. Wy¿sze Ja.
W³aœnie teraz powinno siê wróciæ do „trzech” funkcji
Energii w ciele ludzkim, o czym wczeœniej sygnalizowano.
Skomplikowany byt duchowy, jakim jest cz³owiek, „sk³ada
siê” z trzech wewnêtrznych czêœci œwiadomoœciowych, tzw.
Ni¿szego (rozwa¿ania na ten temat nie s¹ teraz konieczne), Œredniego i Wy¿szego Ja.
Œwiadomoœæ Energii nieucieleœnionej jest niepodzielna.
Po „wejœciu” w cia³o nastêpuje podzielenie jej Funkcji na
trzy czêœci, z których ka¿da spe³nia inn¹ rolê.
Ta, która siê przejawia w tzw. ludzkiej œwiadomoœci, to
Œwiadomoœæ Œredniego Ja. Œrednie Ja to nic innego ni¿ œwiadomoœæ naszego istnienia („myœlê, wiêc jestem”), czyli œwiadomoœæ cz³owieka.
Wy¿sze Ja (Zarz¹dca i jednoczeœnie Dozorca) to jedyna
czêœæ naszej Energii, która po wcieleniu pamiêta, co by³o
przed. Dziêki czemu ma mo¿liwoœæ kontroli naszego doznawania i postêpowania, np. je¿eli mamy zaplanowan¹
chorobê œmierteln¹ i zwi¹zane z ni¹ doznania emocjonalne, to nikt nie wyleczy tej choroby i œmieræ nast¹pi, oczywiœcie, dla dobra Energii, chocia¿ nie dla dobra rozumianego
(doœæ tymczasowo) owego cz³owieka, który doznaje wszystkich k³opotów zwi¹zanych z jej przebiegiem.
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Interesuj¹ce, czy jest mo¿liwe np. wyzdrowienie, skoro
zaplanowaliœmy sobie œmieræ? Z pewnoœci¹ tak, ale tylko
wówczas, gdy przekonamy o takiej potrzebie nasze Wy¿sze Ja.
Czy mo¿na tego dokonaæ? Nast¹pi to wówczas, gdy potrafimy dotrzeæ z nasz¹ proœb¹ do Wy¿szego Ja.
S¹ takie sposoby. Zainteresowanych odsy³am do Huny,
czyli pradawnej wiedzy ludów Polinezji. W tym miejscu
mo¿na jedynie wyjaœniæ, ¿e oprócz bezpoœredniego kontaktu z Wy¿szym Ja, co jest trudne i wymaga pewnych szczególnych zabiegów, mo¿na próbowaæ w³asn¹ wol¹ lub raczej
gorliw¹ wiar¹ w uzdrowienie taki skutek osi¹gn¹æ, ale to
te¿ jest przecie¿ niczym innym ni¿ oddzia³ywaniem na nasze Wy¿sze Ja.
Przekonanie Wy¿szego Ja do dokonania zmiany wczeœniejszego planu nie jest proste nawet w bezpoœrednim
z nim spotkaniu. Do spotkania z Wy¿szym Ja niezbêdna
jest pomoc Ni¿szego Ja, czyli tej czêœci Energii, która jest
odpowiedzialna za funkcjonowanie naszego cia³a fizycznego.
Dotrzeæ do Ni¿szego Ja mo¿na m.in. poprzez œwiadome
wprowadzenie w odpowiedni stan pó³kul mózgowych, tzw.
stan przedsenny, lub dziêki medytacji czy poprzez dŸwiêki
o okreœlonej czêstotliwoœci.
Po dotarciu, za poœrednictwem Ni¿szego Ja i w jego obecnoœci, do Wy¿szego Ja, staramy siê z Nim nawi¹zaæ kontakt. I to jest bardzo trudne. „Widzimy” to nasze Wy¿sze
Ja, „mówimy” do Niego, a ono siê do nas uœmiecha i...
milczy. Robimy coœ nie tak? Z pewnoœci¹, ale co? No, có¿,
próbujmy... Mo¿e istnieje potrzeba pewnego poœwiêcenia
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z naszej strony. Wybaczenia wszystkim krzywd dla nas
uczynionych, pokory, przekazania energii, tzw. many? Bywa,
¿e to daje po¿¹dany skutek i Ono zmienia zdanie na temat
koniecznoœci precyzyjnej realizacji planu ustalonego przed
urodzeniem, wszak Zasada Wolnej Woli dotyczy te¿ i Energii, znajduj¹cej siê w tych rejonach Wszechœwiata.
Jest wprawdzie doœæ du¿o tzw. cudownych uzdrowieñ,
ale nigdy nie wiadomo, bo, oczywiœcie, wiedzieæ nie mo¿na, czy owe uzdrowienia s¹ skutkiem naszych dzia³añ, zmierzaj¹cych do zmiany zdania przez Wy¿sze Ja, czy po prostu
zwyk³¹ realizacj¹ planu Energii przed wcieleniem, którego
realizacji pilnuje Wy¿sze Ja.
Tê tajemnicê trudno jest zg³êbiæ tzw. zwyk³emu œmiertelnikowi, chocia¿ s¹ ludzie potrafi¹cy tego dokonaæ. Oczywiœcie, zmiana planu mo¿e nast¹piæ równie¿ na skutek
decyzji ENERGII NAJDOSKONALSZEJ, wszak Ona wszystko mo¿e.

6. ZBAWIENIE
Pamiêæ tego, co by³o przed urodzeniem, zostanie odblokowana dopiero wówczas, gdy wype³nimy swoje zadanie
w materii i na d³u¿ej, np. do kolejnego wcielenia, a mo¿e
i na sta³e, przeniesiemy siê w inny wymiar.
Stanie siê to po œmierci naszego cia³a, wszak nie po naszej œmierci, jako ¿e jesteœmy nieœmiertelni. Bêdziemy
wówczas istnieæ wiecznie, a po naszych ziemskich i pozaziemskich udoskonaleniach energetycznych znowu po³¹47

czymy siê z Energi¹ Najwy¿sz¹, czyli z Bogiem, którego
zawsze byliœmy i jesteœmy czêœci¹.
Nazwaæ to mo¿emy, zgodnie z terminologi¹ religijn¹,
ZBAWIENIEM.
Teraz mo¿na ujawniæ, ¿e ka¿dy bêdzie zbawiony i to niezale¿nie od swojego cz³owieczego postêpowania, JAKIEKOLWIEK BY ONO BY£O.
Tak, do Zbawienia nie potrzeba jakiegoœ szczególnego wysi³ku. Zbawienie mamy zagwarantowane, aczkolwiek nie nastêpuje ono automatycznie po œmierci obecnego naszego cia³a.
Zale¿y ono od stopnia naszej mocy energetycznej, a tê osi¹gamy równie¿ na skutek wielokrotnych wcieleñ, gdy¿ jedno nasze
¿ycie na Ziemi lub na innych planetach rzadko pozwala na
uzyskanie stosownej w³aœciwoœci, uprawniaj¹cej do po³¹czenia siê z Energi¹ Najwy¿sz¹, czyli do ZBAWIENIA.
Przek³adaj¹c to na jêzyk religii, nale¿y stwierdziæ, ¿e istotnie, je¿eli bêdziemy przestrzegali wszystkich Przykazañ ustanowionych przez Boga, a przejêtych przez religie, uzyskamy
ZBAWIENIE z zastrze¿eniem, ¿e rzadko ono nastêpuje po
jednokrotnym pobycie Energii w materii.
Mo¿e ono nast¹piæ szybciej, gdy nie zmienimy planów
Energii sprzed wcielenia. Wówczas uzyskamy potrzebny
stopieñ wibracji, czyli mocy energetycznej niezbêdnej do
lepszego funkcjonowania w Zaœwiatach, a w nastêpstwie
kolejnych wcieleñ, do osi¹gniêcia takiej Mocy, która pozwala po³¹czyæ siê z BOGIEM. To jest ZBAWIENIE.
I odwrotnie. Nieprzestrzeganie ZASAD przez cz³owieka
powoduje brak mo¿liwoœci uzyskania w³aœciwej energetycznoœci, a wiêc skutkuje to potrzeb¹ poprawki (mo¿e tzw.
Czyœciec to po prostu nadprogramowy powrót w materiê,
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gdy Energia nie zrealizuje w pe³ni poprzedniego programu
wcielenia?), czyli strat¹ pewnych mo¿liwoœci w tym wcieleniu i przed³u¿aniem siê uzyskania mocy energetycznej.
W koñcu owo Zbawienie i tak nast¹pi, gdy¿ innej mo¿liwoœci nie ma, ale stwarza pewien dyskomfort funkcjonowania i cz³owieka, i Energii.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e s¹ Energie o takiej Mocy, i¿
nigdy nie musia³y wcielaæ siê celem wzmocnienia energii, lub te¿ takie, które po wielu wcieleniach nie musz¹
tego robiæ. Pomagaj¹ one innym Energiom w realizacji
d¹¿enia do Zbawienia lub wype³niaj¹ okreœlone zadania
w Zaœwiatach.
Dochodzimy wiêc do wniosku, ¿e ZBAWIENIE to mo¿liwoœæ powrotu Energii do stanu pierwotnego, to jest po³¹czenie siê z ENERGI¥ NAJWIÊKSZ¥, czyli z BOGIEM.
OdpowiedŸ na postawione na pocz¹tku pytanie: Jaki
jest cel naszego istnienia na Ziemi?, brzmi: Uzyskanie
zwiêkszenia wibracji Energii, co spowoduje lepsze funkcjonowanie JEJ w Zaœwiatach, a¿ do uzyskania, po kolejnych wcieleniach, takiej MOCY ENERGETYCZNEJ, która
da mo¿liwoœæ po³¹czenia siê z BOGIEM, czyli do ZBAWIENIA.
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ROZDZIAŁ III

JEDNOŚĆ
WSZECHŚWIATA

P

owstanie Wszechœwiata to WIELKA ZAGADKA dla
¿yj¹cych na Ziemi ludzi. Nie wiadomo, jak on powsta³.
Sam stworzyæ siê nie móg³. Musia³ mieæ pocz¹tek. To pewne. W rozumowaniu cz³owieka wszystko ma pocz¹tek i koniec. Je¿eli sam siê nie zbudowa³, to KTOŒ lub COŒ musia³o
go stworzyæ. Potem ju¿ z pewnoœci¹ móg³ ewoluowaæ. Kto
wyznaczy³ prawa jego ewolucji? A przecie¿ i zmiany rewolucyjne w nim nastêpowa³y i nastêpuj¹.
Czegoœ tak wspaniale monumentalnego nie móg³ stworzyæ nikt oprócz BOGA. To prawda, BÓG jest STWÓRC¥
WSZYSTKIEGO, CO ISTNIEJE. A TO oznacza WSZECHŒWIAT. Czy jeszcze COŒ istnieje oprócz WSZECHŒWIATA? Nie, nie ma nic, je¿eli przyjmiemy definicjê, ¿e
Wszechœwiat to Wszystko, Co Istnieje. Gdybyœmy powiedzieli: Nie ma nic oprócz NASZEGO Wszechœwiata, to
z pewnoœci¹ nie by³aby to prawda. Nasz Wszechœwiat to
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po prostu ŒWIAT. To znaczy tyle, ile zdo³aliœmy, jako ludzie, POZNAÆ. Z doœwiadczenia wiadomo, ¿e to, co poznajemy, ci¹gle rozszerza siê. Dla nas Œwiat to WSZYSTKO,
CO POZNALIŒMY lub jesteœmy w TRAKCIE POZNAWANIA. Natomiast WSZECHŒWIAT to Wszystko, o czym
wiemy, ¿e Istnieje, i wszystko to, co MO¯E Istnieæ.
Je¿eli wierzyæ religii, to ŒWIAT POWSTA£ Z NICZEGO.
A WSZECHŒWIAT? To jest zbyt trudne pytanie, aby wiarygodnie na nie odpowiedzieæ. Ale pospekulowaæ mo¿na!
Pocz¹tek jest trudny, gdy¿ nie by³o NIC. Skoro pierwotnie nie by³o niczego, wiêc COŒ musia³o byæ pierwsze przy
konstrukcji WSZECHŒWIATA. Otó¿ NAJPIERW BY£A
MYŒL. Ona by³a narzêdziem. Przy jej pomocy mo¿na by³o
TWORZYÆ. Ale CO? KTOŒ ten WSZECHŒWIAT musia³
nie tyle wymyœliæ, co opracowaæ jego KONCEPCJÊ. Ten
KTOŒ ponadto potrzebowa³ WIEDZY: W JAKI SPOSÓB
TO ZROBIÆ? Zdecydowanie du¿o wa¿niejsze wydaje siê
pytanie: PO CO? Wiemy ju¿ prawie wszystko. Jak na to
popatrzeæ i zastosowaæ logiczne myœlenie, to elementy uk³adanki winny zostaæ po³¹czone w innej kolejnoœci.
Najpierw nie by³o nic oprócz BOGA. OdpowiedŸ na pytanie: Sk¹d ON siê wzi¹³?, darujmy sobie. BÓG by³ SAM¥
DOSKONA£OŒCI¥ w owej NICOŒCI. Czegoœ MU, mimo
wszystko, w tej doskona³oœci (wiadomo, ¿e to niemo¿liwe) BRAKOWA£O. Mówi¹c o pewnej potrzebie (BÓG niczego nie potrzebuje) upraszczamy rozumowanie, gdy¿
najprawdopodobniej wyt³umaczenie owego „braku” przy
istnieniu DOSKONA£OŒCI nie jest mo¿liwe do zrozumienia w kategoriach naszego, ludzkiego rozumowania. BÓG
chcia³ ów BRAK zniwelowaæ. Ten BRAK to nic innego jak
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mo¿liwoœæ DOZNAWANIA. Mia³ KONCEPCJÊ, jak osi¹gn¹æ DOZNANIA. Mia³ równie¿ wiedzê, JAK TO ZROBIÆ.
U¿y³ do tego MYŒLI. MYŒL to narzêdzie, którym ZAWSZE
siê pos³uguje do KREOWANIA.
Przyszed³ czas na TWORZENIE. Ale przecie¿ nie by³o
NIC. By³ BÓG. BÓG to ENERGIA. Wzi¹³ BÓG odrobinkê
tej ENERGII, je¿eli ktoœ zapyta, ile, to mo¿na powiedzieæ,
¿e tyle, ile zawiera g³ówka od szpilki, a podobno by³o tego
jeszcze mniej i... spowodowa³, znany i przyjêty przez NAUKÊ, WIELKI WYBUCH. TO POCZ¥TEK WSZYSTKIEGO, CO ISTNIEJE. U¿ywaj¹c MYŒLI i zgodnie ze swoj¹
KONCEPCJ¥, uformowa³ WSZECHŒWIAT. Stworzy³ materiê (zagêszczona energia), KOSMOS, Œwiaty i podzieli³
siê SWOJ¥ ŒWIADOMOŒCI¥. Wykreowa³ tym ENERGIE,
które, tak jak i ON, s¹ niematerialne.
CELEM stworzenia mia³o byæ DOZNAWANIE, wiêc
WSZYSTKO, CO ISTNIEJE, mia³o po³¹czenie z BOGIEM,
wszak z NIEGO POWSTA£O.
Materia nieo¿ywiona (te¿ energia, ale bez œwiadomoœci)
zaczê³a wysy³aæ wszystkie informacje o sobie, w ka¿dej
chwili istnienia, do BOGA. Ale to nie by³a jeszcze pe³na
mo¿liwoœæ DOZNAÑ. To by³y doznania natury fizycznej.
Brakowa³o DOZNAÑ natury œwiadomoœciowej. Energie s¹
zjednoczone z BOGIEM, bêd¹c JEGO czêœci¹, czuj¹ siê
WSPANIALE, ale nie DOZNAJ¥. BÓG przygotowa³ dla
owych ENERGII materiê. Wcieli³ ENERGIE w materie,
dziêki czemu obdarzy³ materiê ŒWIADOMOŒCI¥, przez
co umo¿liwi³ DOZNAWANIE. Stworzy³ wiele CYWILIZACJI MATERIALNYCH, w tym równie¿ i ludzi (Ziemian),
ale nie na pocz¹tku stworzenia Wszechœwiata.
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Powy¿sze wywody, które trzeba pamiêtaæ czytaj¹c póŸniejsz¹ czêœæ pracy, s¹ konieczne do pojmowania podstawowej ZASADY JEDNOŒCI WSZECHŒWIATA. Chodzi³o
o to, aby lepiej zrozumieæ, sk¹d siê ta JEDNOŒÆ wziê³a
i na czym ona polega.
Aby jeszcze lepiej pojêcie Jednoœci przedstawiæ, mo¿na
zobrazowaæ to anatomicznie. WSZECHŒWIAT to JEDEN
ORGANIZM (np. ludzki). Ka¿da informacja o jego stanie
idzie do „centrali”, czyli mózgu. Ka¿da ingerencja jest odczuwana i wywo³uje reakcje w tym organizmie. S¹ pewne
prawa i powi¹zania, konstrukcyjne zwi¹zki i zale¿noœci
znane przez organizm. On reaguje zgodnie z nimi. Nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e wyrz¹dzenie krzywdy jakiejœ jego
czêœci przez inn¹ nie powoduje cierpienia ca³ego organizmu. Tak samo jest we Wszechœwiecie, albowiem zosta³
on stworzony z jednej ma³ej drobinki Energii. Odleg³oœci
miêdzy fragmentami tej Energii s¹ wiêksze lub mniejsze,
ale powi¹zania zosta³y nienaruszone. Czy¿ ma znaczenie dla doznañ organizmu, czy ból (przyjemnoœæ) pojawi
siê w palcu u nogi czy w okolicy ucha? Ból (przyjemnoœæ)
zostanie zarejestrowany.
Wszystko, co dzieje siê we Wszechœwiecie, odbierane
jest przez BOGA z superprecyzyjn¹ dok³adnoœci¹ i bez wyj¹tku. Po to przecie¿ stworzy³ ON Wszechœwiat. Cokolwiek siê dzieje, ON nie tylko o tym wie, ON to
bezpoœrednio odbiera, czyli DOZNAJE. Ale nie tylko ON.
CA£Y WSZECHŒWIAT RÓWNIE¯, poniewa¿ wszystko powsta³o z JEDNOŒCI i wszystko, co powsta³o, jest
BOSKIE (dla u³atwienia rozumienia nazwijmy to: CZEŒCI¥ BOGA).
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Z powy¿szych stwierdzeñ wynika, ¿e MY jako czêœæ
Wszechœwiata odbieramy TO SAMO, CO BÓG. Oczywiœcie, tylko NIE TAK SAMO. Odbiór BOGA jest aktywny
i intensywny. Nasz bierny. Tylko czasami wykazywana aktywnoœæ opiera siê na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego.
Odbieramy bodŸce id¹ce z ca³ego Wszechœwiata, ale nasza aparatura odbiorcza jest tak skonstruowana, ¿e nie
wszystkie bodŸce odbieramy intensywnie. Jedne mocniej,
inne s³abiej. Jako przyk³ad mo¿emy podaæ stwierdzony ju¿
wp³yw, na ludzi, wybuchów na S³oñcu lub chocia¿by pe³nie
Ksiê¿yca.
Ka¿da czêœæ Wszechœwiata równie¿ ma (wzajemne
zreszt¹) zwi¹zki z nasz¹ planet¹. Promieniowanie Kosmosu czy te¿ przyp³ywy i odp³ywy to widoczne oddzia³ywanie na Ziemiê. S¹ te¿ i inne naukowo stwierdzone.
I odwrotnie, to, co siê dzieje na ZIEMI, ma du¿y wp³yw
na elementy Wszechœwiata. Zanieczyszczenia, które wytwarzamy, powoduj¹ niedopuszczalne zmiany w Kosmosie, np. tzw. efekt cieplarniany wywo³any likwidacj¹ ozonu
– dziura ozonowa. Zachowania ludzkie wywo³uj¹ równie¿
niezadowolenie innych Cywilizacji daleko lepiej od nas
rozwiniêtych.
Nadmiar ludnoœci, zanieczyszczenia, zagro¿enie u¿ycia
broni j¹drowej, wszystko to i wszelkie niegodziwoœci ziemskie s¹ odczuwalne we Wszechœwiecie. Gdyby tak nie by³o,
czy¿ oni interesowaliby siê nami? Z pewnoœci¹ nie. A przecie¿ s¹ przekazy, ¿e nie tylko znajdujemy siê w polu ich
zainteresowania, ale na dodatek chroni¹ nas i... czekaj¹, a¿
dojrzejemy do rozumowania kategoriami WSZECHŒWIATA i do spotkania z NIMI.
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BÓG tworz¹c ENERGIÊ chcia³, aby ona DOZNAWA£A,
to znaczy bra³a czynny udzia³ w tej procedurze, mog¹c tworzyæ ró¿norodne sytuacje, urozmaicaj¹c w ten sposób
barwy DOZNAÑ. Stworzy³ dla ENERGII wiele mo¿liwoœci. Umieœci³ je w ró¿nych Œwiatach, da³ ró¿ne warunki
bytowania i pozwoli³ rozwijaæ siê, samorealizowaæ i STWARZAÆ SIEBIE.
Rozwój i samorealizacja Energii czasami wymaga materii,
natomiast do okreœlonego DOZNAWANIA konieczna jest
materia. Œwiatów jest bardzo wiele. W ka¿dym z nich mo¿e
byæ inaczej ni¿ w naszym. Inne te¿ mog¹ byæ warunki wcielenia i obowi¹zuj¹ce zasady. W koñcu zupe³nie inne mo¿e
byæ zagêszczenie materii, w które s¹ wcielane Energie.
Nasza materia (cia³o) jest mocno skondensowana, ale s¹
takie Cywilizacje, gdzie Istoty myœl¹ce posiadaj¹ gêstoœæ
cia³a du¿o mniejsz¹ ni¿ nasza, nie mówi¹c ju¿ o cywilizacjach niematerialnych lub lepiej – bezcielesnych. DOZNANIA w ka¿dej z nich mog¹ byæ diametralnie ró¿ne, nie tylko
z powodu gêstoœci cia³a lub jego braku, ale chocia¿by z powodów odmiennych Praw, jakimi siê rz¹dz¹, czy ró¿norodnej Œwiadomoœci Cywilizacyjnej.
Jakie s¹ nasze, ludzkie, DOZNANIA, doskonale wiadomo. Zwi¹zane s¹ one i z nasz¹ materi¹ cielesn¹, i z sytuacj¹
bytow¹, w jakich siê znajdujemy, oraz z warunkami klimatycznymi i z tym, co sami sobie przygotowaliœmy na ZIEMI, np. zanieczyszczenia. S¹ to te¿ DOZNANIA BOSKIE.
Abyœmy lepiej mogli DOZNAWAÆ, BÓG tak zorganizowa³ Wszechœwiat, ¿e Energie wcielane w materiê na
ZIEMI (gdzieœ indziej mo¿e jest tak samo lub podobnie)
trac¹ pamiêæ swojego pochodzenia, czyli BOSKOŒCI. Jed56

noczeœnie obdarzy³ nas mo¿liwoœci¹ wyborów oraz ukaza³ ZASADY, jakimi mo¿na siê kierowaæ, aby unikn¹æ
wielu cierpieñ.
Zasad nie by³o wiele, a przekazano je lub raczej przypomniano, dlatego ¿e Energie w materii „zapomina³y” o wszystkim, w tym o ZASADACH WSZECHŒWIATA. BÓG jest
MI£OSIERNY i nie móg³ pozwoliæ na to, aby wcielane
ENERGIE, nie pamiêtaj¹c ZASAD WSZECHŒWIATA, stale otrzymywa³y ciêgi, nie wiedz¹c, nie ze swej winy, jak
postêpowaæ.
By³a wolna wola i by³y ZASADY. BÓG móg³ siê czuæ usprawiedliwiony. Reszta nale¿a³a do ludzi. Wprawdzie nie rozumieli, co wynika z JEDNOŒCI WSZECHŒWIATA, ale tego
nie musieli. Wystarczy³o, ¿e rozumieli ZASADY. A one by³y
jasne. Czêœæ z nich nazwano PRZYKAZANIAMI BOSKIMI.
Z niektórych skutki Jednoœci Wszechœwiata wynika³y jednoznacznie. Jeszcze inne normowa³y zasady spo³eczne czy
te¿ dotyczy³y moralnoœci.
Zasady, które przypomniano ludziom, wszak Energie doskonale je znaj¹, zosta³y tak skonstruowane, aby, stosuj¹c
siê do nich (doznaj¹c), mo¿na by³o w miarê bezboleœnie
przejœæ przez ¿ycie. Powi¹zania istniej¹ce we Wszechœwiecie trudno by³o ludziom i wówczas, i obecnie, wyt³umaczyæ, wiêc chc¹c im to u³atwiæ, przekazano zasadê zakazu
szkodzenia komukolwiek. Zasada ta przechodzi³a ró¿ne
przekszta³cenia, ale wydŸwiêk by³ jeden: nie rób innemu
tego, co równie¿ i tobie sprawi³oby przykroœæ.
Zasadê ow¹ przekazano, gdy¿ JEDNOŒÆ WSZECHŒWIATA powoduje, i¿ szkodzenie komukolwiek jest zabronione, poniewa¿ odczuwa to ca³y WSZECHŒWIAT (BÓG
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najintensywniej), a ponadto, na tej samej zasadzie, szkodzi siê sobie samemu. Szkodzenie sobie nie odbywa siê
na zasadzie „oko za oko”, ale jest równie¿ dotkliwe jak z³o
wyrz¹dzone przez nas.
Charakterystyczne jest, ¿e przykroœæ, która nas dotknê³a
z tego powodu, nie jest natychmiastowa. Najczêœciej odk³ada siê w czasie i, co gorsza, nie odbieramy jej jako zwi¹zku przyczynowego miêdzy naszym nagannym dzia³aniem
a cierpieniem, które nas „nagle” spotyka. Gdybyœmy taki
zwi¹zek przyczynowo-skutkowy mogli uchwyciæ, z pewnoœci¹ wielokrotnie, a mo¿e nawet zawsze, nie tylko zastanowilibyœmy siê nad naszym dzia³aniem, ale nawet odst¹pili
od niego. Najprawdopodobniej wiedz¹c, ¿e skutki naszego
niegodziwego postêpowania zawsze dotkn¹ równie¿ nas
samych, traktowalibyœmy to jako nieuchronn¹ karê. A kto
chce byæ ukarany?
Zwi¹zek przyczynowo-skutkowy jest uchwytny dla ludzi, którzy siê nad tym zastanawiaj¹. Zdarza³o siê, ¿e
niektórzy z nas zauwa¿ali go i nawet uznawali, i¿ konsekwencje, jakie ponosili, s¹ podobne do tych, które wyrz¹dzili. Byæ mo¿e zawsze s¹ podobne, ale mog¹ to stwierdziæ
tylko ci, którzy uwa¿nie bêd¹ siê przygl¹daæ zjawisku. Jest
to raczej niemo¿liwe, gdy¿ ci, co znaj¹ tê zasadê, raczej
nikomu nie szkodz¹, chyba ¿e chcieli poeksperymentowaæ.
Bilans naszych z³ych czynów i naszych z³ych doznañ z tego powodu jest zerowy. Nie ma tylko pewnoœci, czy zawsze
jest on zerowy w trakcie jednego naszego ¿ycia. Raczej tak.
Wed³ug niektórych teorii jest inaczej. Tego wszystkiego,
czego nie zd¹¿yliœmy odcierpieæ za swoje z³e czyny w trakcie obecnego ¿ycia, musimy doznaæ w kolejnych inkarna58

cjach. Tzw. karma ci¹gnie siê za nami setkami lub tysi¹cami lat a¿ do wyczerpania. Swoje musimy odcierpieæ teraz
lub póŸniej, ale do koñca. Rzutuje to podobno bardzo mocno na nasze kolejne wcielenia i utrudnia funkcjonowanie.
Takie widzenie codziennej rzeczywistoœci dla wielu ludzi
jest du¿ym pocieszeniem w sytuacji, gdy postrzegaj¹ oni
szerz¹ce siê, ich zdaniem, bezkarne z³o wyrz¹dzane w ich
otoczeniu. Najczêœciej widz¹ oni, ¿e owo z³o jest bezkarne
w rozumieniu ich ziemskiego wymiaru sprawiedliwoœci. Nie
siedzi w wiêzieniu, wiêc z³oczyñcy siê ci¹gle udaje. Jest to
ocena powierzchowna. Nie znaj¹ ¿ycia tego cz³owieka. Gdyby je znali, z pewnoœci¹ nie mówiliby o bezkarnoœci. Bandyta przechodzi przez pasmo udrêk wywo³anych w³asn¹
dzia³alnoœci¹. Obserwator tego nie widzi. S¹ takie powiedzenia: „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie” lub inne:
„Jakie ¿ycie, taka œmieræ”. Sk¹d one siê wziê³y?
Dla cywilizowanego cz³onka okreœlonego spo³eczeñstwa
liczy siê coœ innego. A mianowicie: jest pope³niony okreœlony, naganny czyn – musi byæ KARA. Wówczas ma on
satysfakcjê. Nie mo¿na siê temu dziwiæ, wszak w takiej
Cywilizacji ¿yjemy i ona wycisnê³a piêtno na naszym rozumowaniu i pojmowaniu sprawiedliwoœci. Oczywiœcie, wszyscy stoimy na stanowisku, ¿e ka¿dy przestêpca powinien
zostaæ ukarany.
Teraz powstaje problem: czy mo¿na kogoœ karaæ za ten
sam czyn dwukrotnie? Oczywiœcie, ¿e nie. W takim razie,
dlaczego najpierw nastêpuje kara ludzka, potem Boska?
Czy tego nie za du¿o jak na jednego cz³owieka? Z pewnoœci¹ za du¿o, gdyby wszystko traktowaæ jako karê. Ale tak
nie jest.
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Spo³eczeñstwo karze swoich cz³onków za niew³aœciwe, jego
zdaniem, postêpowanie. BÓG nie karze! BÓG stworzy³
WSZECHŒWIAT i zaopatrzy³ go w mechanizmy, które niezawodnie dzia³aj¹. A z zasady Jednoœci wynika prosty zwi¹zek przyczynowo-skutkowy: uderzaj¹c w kogoœ, uderzasz
w siebie. Jaka to kara? Masz woln¹ wolê, wybierasz, doznajesz skutków. Co najdziwniejsze, wszyscy o tym wiedz¹, gdy¿
na ten temat utar³o siê wiele powiedzeñ, np. „Jak Kuba Bogu,
tak Bóg Kubie” lub „Jak sobie poœcielisz, tak siê wyœpisz”,
a mimo to postêpuj¹ tak, jak gdyby o tym nie mieli pojêcia.
Mechanizmy dzia³aj¹ce we Wszechœwiecie s¹ doskona³e.
Dziêki temu równie¿ mo¿emy z³agodziæ skutki naszego
z³ego postêpowania. Wynika to równie¿ z Jednoœci Wszechœwiata. Z³agodzenie skutków to efekt zmiany naszego postêpowania i naprawienia wyrz¹dzonej krzywdy. Wówczas
z³o przez nas wyrz¹dzone, które „skierowano w przestrzeñ
Wszechœwiata”, zostaje os³abione dzia³aniem przeciwnym,
czyli tzw. dobrym uczynkiem oraz nasz¹ pewn¹ ofiar¹, np.
ja³mu¿na, pomoc, poœwiêcenie siê innym.
W³aœnie teraz dochodzimy do uœwiadomienia sobie ca³kiem innego zjawiska na tle tej samej Zasady Jednoœci.
Wszystko, co zrobiliœmy dobrego, równie¿, zgodnie z t¹
zasad¹, wraca do nas. Mechanizm dzia³a jednakowo. Nie
ró¿nicuje charakteru czynu ani go nie ocenia. Czy zasady
cywilizowanego spo³eczeñstwa maj¹ taki mechanizm? Czy
wyrz¹dzanie dobra zostaje nagrodzone? Tylko czasami.
A ile przy tym zabiegów proceduralnych, ile emocji, ocen
i nawet zawiœci?
Wyrz¹dzanie dobra niekoniecznie musi wynikaæ z potrzeby serca i byæ ca³kowicie bezinteresowne, ¿eby mechanizm
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Wszechœwiata „zadzia³a³” na korzyœæ dobroczyñcy. Gdy ktoœ
zna te mechanizmy oraz dzia³a w celu „osi¹gniêcia korzyœci” i liczy na powrót dobra, nie mo¿e siê przeliczyæ. Mechanizm zadzia³a w stopniu wprost proporcjonalnym do
naszych intencji. Dla przyk³adu mo¿na podaæ, ¿e znalaz³
siê bowiem pewien eksperymentator, który wiedz¹c, i¿
dawanie ja³mu¿ny, wspomaganie biednych z zasady jest
nagradzane nieomal¿e „stukrotnie”, zacz¹³ to robiæ. Intencje nie by³y ca³kowicie czyste, ale eksperymentator chcia³
dawaæ i chcia³ zobaczyæ, „jak to dzia³a”. Zadzia³a³o. Zawsze w jakiœ sposób, przynajmniej w dwójnasób, pieni¹dze do niego wraca³y. Wiêkszych pieniêdzy nie chcia³ mimo
to „zaryzykowaæ”.
Mo¿na to jakoœ wyt³umaczyæ? A mo¿e intencje jego by³y
nie tak ca³kowicie „nieczyste”? Prawda jest inna. Uszczupli³ on swój maj¹tek. Da³ ja³mu¿nê. Komuœ wyrz¹dzi³ dobro. Ktoœ pomyœla³ o nim z wdziêcznoœci¹. Dla oczekuj¹cego
takiej (ja³mu¿na) pomocy nie s¹ istotne intencje, którymi
daj¹cy siê kieruje. Wszechœwiat przyj¹³ niejako dwa odczucia: dobro (ja³mu¿na), z³o (nieczyste intencje) i takie
same do daj¹cego wróc¹. Czy teraz jest wszystko w porz¹dku? W najwiêkszym!
Na gruncie religii t³umaczenie potrzeby okreœlonego zachowania cz³owieka jest i podobne, i jednoczeœnie inne.
Na pocz¹tek wysuwa siê nakaz takich zachowañ, które
winny byæ zgodne z zalecanymi przez BOGA. S¹ to ró¿nego
rodzaju prawdy i przykazania okreœlonej wiary, które normuj¹ zachowania wyznawcy.
Zasady te nie odbiegaj¹ od wskazanych przez BOGA. Stosowanie siê do nich spowoduje rozwój duchowy wyznaw61

cy, a ponadto zapewni Zbawienie. Wprawdzie motywacja
potrzeby okreœlonych zachowañ wydaje siê du¿a, ale z w³asnych obserwacji wiadomo, ¿e niewystarczaj¹ca. Wierni
czêsto ³ami¹ zasady religijne. Dopasowuj¹ swoje zachowania do aktualnych potrzeb, usprawiedliwiaj¹c je przed sob¹
w najró¿niejszy sposób (tzw. racjonalizacja).
Tak dzieje siê dzisiaj, ale problem powsta³ w dalekiej przesz³oœci. ¯eby zmniejszyæ iloœæ takich z³ych zachowañ, nale¿a³o znaleŸæ jakiœ œrodek zaradczy, który by to ogranicza³.
Skoro ludzie nie chcieli zawsze postêpowaæ tak, jak g³osi³y
zasady religijne, wzmocnione je tym, co zawsze, wed³ug
niektórych teorii, na cz³owieka dobrze oddzia³ywa³o. Nagrody i kary.
Nie wszystkie wykroczenia religijne mog³y byæ karane
przez aparat pañstwowy, dlatego te¿ czêœæ z nich musia³o
znaleŸæ innego rodzaju represjê. Religia wprowadzi³a, oprócz
BOGA MI£OSIERNEGO, BOGA SPRAWIEDLIWEGO.
Ludzkie mniemania o sprawiedliwoœci przeniesiono na
BOGA. Skoro jest ON SPRAWIEDLIWY, wiêc musi za
dobre uczynki nagradzaæ, a za z³e karaæ.
Zaczê³a siê era BOGA MŒCIWEGO I OKRUTNEGO. Uto¿samiano nakazy religijne z uregulowaniami Boskimi.
Uznano, ¿e BÓG musi czuæ siê obra¿ony przez cz³owieka
z tego powodu, ¿e nie postêpuje on zgodnie z normami religijnymi, a tym samym Boskimi. I odwrotnie, postêpowanie zgodne z nimi zas³ugiwa³o na nagrodê. Naros³o, wobec
takiego widzenia BOGA i koniecznoœci przestrzegania
okreœlonych zasad, wiele interpretacji. By³y to interpretacje staraj¹ce siê czêsto dostosowaæ zachowania ludzkie do
aktualnych potrzeb instytucji religijnych.
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Zdecydowanie z³e postêpowanie cz³owieka oceniane by³o
przez BOGA jednoznacznie. Skazywany zostawa³ po œmierci na tzw. PIEK£O, a w przypadkach l¿ejszych na tzw. CZYŒCIEC. Po trafieniu do Piek³a, oczywiœcie, nie mog³o byæ
mowy o Zbawieniu. Zagro¿enie by³o wiêc du¿e, a kary wrêcz
drastyczne. Czy skuteczne?
Wynikiem dobrego postêpowania by³o Zbawienie i umieszczenie w tzw. RAJU. O to warto by³o zabiegaæ, ale nie na
tyle, aby ograniczyæ w³asne postêpowanie za ¿ycia do postêpowania zgodnego z nakazami religijnymi. Raj i Piek³o
by³y dalekie. Niekoniecznie zaraz trzeba by³o byæ skierowanym do Piek³a. A mo¿e wystarczy Czyœciec? Stamt¹d te¿
mo¿na trafiæ do Raju.
Interpretacje (kalkulacje?), opieraj¹ce potrzebê stosowania siê do zasad wiary na systemie kar i nagród, nie
doprowadzi³y, mimo wszystko, do w³aœciwego postêpowania. Zagro¿enie, chocia¿ du¿e, nie spowodowa³o
odrodzenia moralnego spo³eczeñstw, a poszczególni ludzie z pewnoœci¹ czêœciej swoim postêpowaniem kieruj¹
w oparciu o w³asne poczucie dobra i z³a ni¿ strachem przed
przysz³¹, i chyba niezbyt pewn¹, wed³ug ich oceny, kar¹
Bosk¹.
Dok³adne przyjrzenie siê tym ró¿nym interpretacjom, dotycz¹cym potrzeby zachowañ zgodnych z ZASADAMI ustalonymi przez BOGA, mo¿e prowadziæ do nastêpuj¹cego
wniosku: ZASADY BOSKIE s¹ takie same, ale potrzeba ich
przestrzegania wynika z zupe³nie innych przes³anek. W przypadku religii opiera siê ona o system nagród i kar. W przypadku pozareligijnej interpretacji – z regu³ wynikaj¹cych
z faktu istnienia JEDNOŒCI WSZECHŒWIATA.
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ROZDZIAŁ IV

STWARZANIE SIEBIE

W

jednym z poprzednich rozdzia³ów (zobacz rozdzia³
II) omówiono zagadnienie wcielenia w kontekœcie
Zbawienia. Uznano pobyt w materii za, w pewnych okolicznoœciach, konieczny do dalszego Rozwoju Duchowego
Energii.
Energia rozumie tê koniecznoœæ, ale jest to dla niej utrudnieniem w normalnym funkcjonowaniu. Energia przed wcieleniem doskonale zdaje sobie sprawê z potrzeby okreœlonych
prze¿yæ, nie tylko godz¹c siê na ró¿norodne dolegliwoœci,
ale nawet sobie wczeœniej je planuje.
Cz³owiek, czyli Energia w materii, znosi bardzo wiele
niemi³ych dla siebie doznañ, na dodatek nie wiedz¹c, dlaczego to musi robiæ. Nie ma on wiedzy Energii, dlatego
nieustannie zadaje sobie pytanie: Dlaczego TU, tj. na Ziemi, jestem? Nierozerwalnie z pierwszym wi¹¿e siê te¿ nastêpne: Dlaczego mnie to, tzn. jakieœ nieszczêœcie, spotka³o?
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Pozostañmy przy pytaniu pierwszym, jako ¿e na drugie
odpowiedŸ znajdzie siê w dalszej czêœci pracy (zobacz rozdzia³ VII).
W rozdziale dot. Zbawienia pokazano potrzebê wcielenia niejako z punktu widzenia Energii. Mniej interesowano siê odczuciami cz³owieka. Teraz czas zmieniæ ów punkt
patrzenia, wszak cz³owiek i Energia, maj¹c inn¹ perspektywê, widz¹ co innego.
To, co widzi cz³owiek, to iluzje, które dla niego s¹ materialn¹ rzeczywistoœci¹. Rzeczywistoœci¹ mi³¹ i przykr¹. Mi³a
jest mniej odczuwalna i zapamiêtywana. Przykra... Czasami nam siê zdaje, ¿e nasza rzeczywistoœæ sk³ada siê jedynie
z jednego ci¹gu cierpieñ, z lekka przetykanych przyjemnoœciami.
Doznania ludzkie nastêpuj¹ w czasie. Czas to iluzja. Nie
ma takiego stanu jak czas liniowy, który nasze ¿ycie uk³ada
jako przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ. Wszystko dzieje
siê równoczeœnie. Dla ludzi stworzono iluzje czasu, biegn¹cego liniowo po to, abyœmy mogli doznawaæ. Czas jako
kontekst naszego ¿ycia jest potrzebny do tego, aby owe
doznania nie nak³ada³y siê na siebie. One musz¹ nastêpowaæ w œciœle zaplanowanej kolejnoœci. Trudno jest nam to
zjawisko zrozumieæ, tym bardziej ¿e „na co dzieñ” widzimy
coœ innego, czyli nastêpstwo czasowe.
Zastanówmy siê i odpowiedzmy na pytanie: Co widzimy
„na co dzieñ”? Widzimy teraŸniejszoœæ. Naprawdê to tylko
ona istnieje. Doznajemy przyjemnoœci i przykroœci tylko
w teraŸniejszoœci. Nigdy w przesz³oœci ani w przysz³oœci.
Pozostaje pamiêæ doznañ oraz ewentualne obawy przed jakimiœ skutkami, które mog¹ nast¹piæ w przysz³oœci. Ow66

szem, to s¹ te¿ doznania, ale równie¿ w teraŸniejszoœci,
chocia¿ naszym zdaniem, zdarzenia ju¿ by³y albo dopiero
bêd¹.
Skoro doznajemy tylko teraŸniejszoœci, wiêc chyba jest ju¿
³atwiej zrozumieæ, dlaczego faktycznie nie ma przesz³oœci
ani przysz³oœci i wszystko dzieje siê teraz (!?). Ale... Tak,
w¹tpliwoœci jest nadal wiele, chocia¿ jak gdyby mniejsze.
Na skutek okreœlonej konstrukcji (mo¿liwoœci) naszego
cia³a, w³aœciwie równie¿ nie ¿yjemy (wybacz mi to Czytelniku) w teraŸniejszoœci. Nasze postrzeganie, a raczej
uœwiadamianie tego, co odczuwamy zmys³ami, jest spóŸnione. Musi up³yn¹æ pewien czas, aby to, co zarejestrowa³
jakiœ organ, np. oko, dotar³o do naszej œwiadomoœci. W tym
czasie teraŸniejszoœæ mog³a siê zmieniæ. Co wiêc postrzegamy? Przesz³oœæ. Coœ, czego nie ma, czyli ILUZJÊ. Czy¿
przesz³oœæ, w momencie naszego rejestrowania bodŸców
wzrokowych, nie sta³a siê nasz¹ teraŸniejszoœci¹? Równoczeœnie jesteœmy ju¿ w przysz³oœci, gdy¿ stan, w którym
ogl¹damy (dla nas teraŸniejszoœæ) zmieni³ siê i doœwiadczamy (widzimy) go w przysz³oœci. Za chwilê, gdy (na nowo)
bêdziemy go ogl¹daæ, oka¿e siê, ¿e jest inny.
Na przyk³adzie jednego widzenia okreœlonego stanu znaleŸliœmy siê w przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci.
Wszystko dzia³o siê, wed³ug naszej oceny, w teraŸniejszoœci, ale faktycznie równoczeœnie znajdowaliœmy siê w owych
trzech czasach. Na dodatek to iluzja. Wszystko dzieje siê
równoczeœnie, a iluzjê przygotowano dla nowo urodzonego cz³owieka.
Iluzj¹ jest te¿ materia, nie tylko czas. Materia to zagêszczona Energia powsta³a w trakcie tworzenia Wszystkiego,
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Co Istnieje. Swoisty WYBUCH spowodowa³ odsuniêcie siê
od siebie JEDNOLITEJ ENERGII, skondensowanie jej czêœci i stworzenie Wszechœwiata. Podobno materia powsta³a
z tak zagêszczonej Energii, mimo ¿e z wygl¹du jednolita,
ma równie¿ olbrzymie odleg³oœci miêdzy cz¹steczkami.
Cz³owiek tego nie widzi. Widzi jednolite przedmioty, których nie potrafi przenikn¹æ, w przeciwieñstwie do Energii,
dla której przenikanie owego „monolitu” nie stanowi ¿adnej trudnoœci. Tak, jak nie stanowi k³opotu przenikanie,
nawet dla cz³owieka, hologramu.
Po co to wszystko i tak wiele konstrukcji, które ostatecznie okazuj¹ siê iluzjami? Wszystko to dla cz³owieka, aby
móg³ siê realizowaæ i ci¹gle stwarzaæ na nowo nawet w jednym, materialnym ¿yciu.
Cz³owiek maj¹c woln¹ wolê, wiedzê o Zasadach i pewn¹
mo¿liwoœæ przewidywania skutków swojego postêpowania
mo¿e dokonywaæ wyborów. Od wyborów, których dokona³, uzale¿nione s¹ jego doznania. Ale to nie wszystko. Nie
mo¿emy bowiem zapominaæ o projekcie, jaki sobie Energia
skonstruowa³a przed wejœciem w materiê. On powinien byæ
zrealizowany. Czy nie jest to skomplikowane i wewnêtrznie sprzeczne? Jak bowiem pogodziæ woln¹ wolê z obowi¹zuj¹cymi na ziemi i we Wszechœwiecie zasadami, a na
dodatek z pewnym programem doznañ niejako „z góry” zaplanowanych? Niew¹tpliwie jest to trudne do zrozumienia. Nic, co dotyczy cz³owieka, w kontekœcie Zaœwiatów,
nie jest zbytnio zrozumia³e. T³umaczymy to, jak umiemy,
i tylko na tyle, na ile nam udostêpniono wiedzy.
Energie twierdz¹, ¿e to jest ³atwe, ale czasami na pytania
zadawane przez ludzi odpowiadaj¹: Nie mo¿na tego ludziom
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w ¿aden sposób wyt³umaczyæ, gdy¿ brakuje im znajomoœci wielu pojêæ i definicji. Pojêcia s¹ zbyt trudne, aby przy
wykorzystaniu naszych mo¿liwoœci percepcyjnych moglibyœmy je zrozumieæ. Mówi¹ te¿ (czasami), ¿e nie jest nam
jeszcze potrzebna okreœlona wiedza i dlatego nie mog¹ jej
przekazaæ.
Oczywiœcie, wszystko, co mówi¹, to prawda. Ale jest problem: skoro jeszcze do tego nie doroœliœmy, to dlaczego nas
to interesuje? Mo¿e w³aœnie dlatego? Zadajemy pytania,
oczekujemy odpowiedzi. Odpowiedzi otrzymujemy, ale
mimo starañ, zbyt trudne s¹ one do pojêcia.
Jak pogodziæ pokazane dotychczas sprzecznoœci?
We wczeœniejszym rozdziale (zobacz rozdzia³ II) wyjaœniano, do czego potrzebne s¹ wcielenia. Jest to jedna
z mo¿liwoœci Rozwoju Duchowego poprzez odbieranie
zaplanowanych Doznañ. Z pobytem Energii w materii
nale¿y jeszcze po³¹czyæ dodatkowo zadania, które ma
dla siebie wykonaæ cz³owiek. S¹ to wprawdzie równie¿ zadania wspólne dla Energii i dla cz³owieka, ale
z uwagi na ich charakter uznajemy, ¿e bardziej dotycz¹
cz³owieka.
Skoro jest wolna wola, wiêc mo¿na przyj¹æ zasadê, ¿e
cz³owiek mo¿e robiæ, co chce, zgodnie z wyobra¿eniami
¿ycia, jakie chce prowadziæ. Na dodatek, poniewa¿ tkwi
w nim tajemnica, dla której nast¹pi³o wcielenie Energii,
nikt, ani nawet on sam, nie wie, jakie dzia³ania dla siebie
zaplanowa³. Jakie z nich s¹ owym celem, dla którego nast¹pi³o wcielenie? Z tego logicznie wynika stwierdzenie, ¿e
nikt nie mo¿e go oceniaæ ani potêpiaæ, gdy¿ nie wiadomo, dlaczego coœ siê zdarza ani czemu s³u¿y.
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Takie za³o¿enia stwarzaj¹ du¿e mo¿liwoœci dla cz³owieka. Nie ograniczaj¹ wyborów, których chce dokonaæ, ani
doznañ, jakie chce prze¿yæ. Cz³owiek mo¿e STWARZAÆ
SIEBIE codziennie ka¿dym swoim postêpowaniem.
W rzeczywistoœci jest trochê odmiennie. Ograniczenia
istniej¹. O niektórych cz³owiek wie. Innych domyœla siê,
a o pewnych w ogóle nie ma pojêcia lub raczej mu siê wydaje, ¿e takiego pojêcia nie ma.
Ograniczenia mo¿na rozpatrywaæ w dwóch aspektach. Jeden z nich wynika z faktu ustanowienia przez spo³eczeñstwo norm moralnych i prawnych. Drugi aspekt to prawa
dzia³aj¹ce we Wszechœwiecie. O ile prawa ustanowione
przez ludzi s¹ faktycznie mocnym utrudnieniem swobody
postêpowania cz³owieka, o tyle prawa Wszechœwiata s¹
jedynie pokazaniem skutków naszych wyborów.
Prawa ustanowione przez ludzi drobiazgowo reguluj¹ ich
postêpowanie od urodzenia a¿ do œmierci. Jest to niezbêdne do zachowania porz¹dku spo³ecznego, oczywiœcie, gdy
prawo tworzone jest w tym celu, a nie wykorzystywane do
zdobycia wynaturzonego panowania nad ludŸmi.
Zachowania ludzi zgodne z prawem s¹ cenione ze spo³ecznego punktu widzenia. Sprzeczne karane. W tych ramach cz³owiek mo¿e dzia³aæ i realizowaæ siê. Podejmowaæ
wybory i ponosiæ ich skutki w postaci ró¿norodnych doznañ.
Co siê dzieje, gdy normy te zostan¹ przekroczone? Nastêpuje kara. O, to jest zbyt piêkne, aby mog³o byæ prawdziwe. Gdyby zawsze by³a kara, to nie by³oby przekroczeñ
prawa. A czy wówczas realizacja cz³owieka na ziemi by³aby
pe³na?
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Cz³owiek, pomimo wielu ograniczeñ prawnych, dzia³a
zgodnie ze swoim wyobra¿eniem ¿ycia. On je realizuje na
swój sposób. Dokonuj¹c przestêpstwa, liczy na bezkarnoœæ,
ale godzi siê ze skutkami. To s¹ ju¿ na wstêpie okreœlone
emocje. Potem, gdy trafia do wiêzienia, s¹ nowe. Doznanie
za doznaniem. To jest jego wybór, który te¿ kszta³tuje. To
równie¿ jest STWARZANIEM SIEBIE.
Przy przekraczaniu norm moralnych cz³owiek jest bardzo szybko potêpiany przez w³asne œrodowisko. Gdy ocena
jest jednoznaczna, nastêpuje kara: wstyd, a niekiedy ostracyzm towarzyski, co w pewnych œrodowiskach dla delikwenta oznacza prawie tyle, co œmieræ.
W opisywanych sytuacjach kara nie jest oczywista. Mo¿e
nast¹piæ, ale niekoniecznie. Gdy rozzuchwalenie przestêpcy jest wielkie, udowodnienie winy niemo¿liwe, a zagro¿enie spo³eczne du¿e, wówczas co poniektórzy oczekuj¹
pomocy BOGA, a gdy taka, wed³ug nich, nie nastêpuje,
zapytuj¹: Czy ju¿ naprawdê nie ma sprawiedliwoœci Boskiej?
Jest, ale zupe³nie inna ni¿ ludzie sobie wyobra¿aj¹ i oczekuj¹.
BÓG, w przeciwieñstwie do ludzi, niczego nie zabrania
ani nie karze. Nie po to da³ ludziom woln¹ wolê, aby karaæ
ich za dokonane wybory. Dziêki wolnej woli ludzie mog¹
siê realizowaæ, a ka¿dy cz³owiek systematycznie stwarzaæ
siê na nowo. ON uregulowa³ Wszechœwiat inaczej. Da³
cz³owiekowi woln¹ wolê. Zapozna³ z ZASADAMI oraz pokaza³, co oznacza przyczyna i skutek. Potem ju¿ tylko przygl¹da³ siê i nadal przygl¹da. Mechanizmy dzia³aj¹ same. S¹
tak dobre, ¿e nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e mu siê uda³o.
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Kar, oczywiœcie, BÓG nie stosuje. Nie potrzeba. Wszechœwiat jest Jednoœci¹, wiêc ZAWSZE wszystko to, co zrobimy, odczuwamy na „w³asnej skórze”. Zawsze i nie ma od
tego odwo³ania. To przecie¿ KARA! Ale sk¹d¿e! Jedynie
skutki po dokonanym wyborze. Nasze, mo¿e nie zawsze
dobrowolne, ale zawsze przewidywane poddanie siê skutkom. Nie zapominajmy, ¿e z Jednoœci Wszechœwiata wynika równie¿ pewnoœæ mi³ych doznañ, je¿eli takowe uczynimy
innym. A ZASADY BOSKIE przyjête przez religie s¹ doskona³ymi wskazówkami dla naszego postêpowania. Jako
spopularyzowan¹ ilustracjê tych prawd mo¿na przytoczyæ:
Nie rób bliŸniemu tego, co Tobie niemi³e; Kochaj bliŸniego
swego jak siebie samego.
Utar³o siê przekonanie, ¿e ROZWÓJ DUCHOWY nastêpuje na skutek ZACHOWAÑ ZGODNYCH z NAKAZAMI
religijnymi. Zachowania niezgodne z nimi wstrzymuj¹ go,
mo¿e nawet cofaj¹ mo¿liwoœæ Zbawienia. ZgódŸmy siê z tym,
jakkolwiek nie do koñca, gdy¿ nale¿y odró¿niæ swobodê
wyborów i doznañ od wp³ywu tych wyborów i doznañ
na rozwój duchowy.
BÓG pozwala na wszystko, bylebyœ tylko chcia³ i godzi³
siê na skutki. Dzia³aj i Doznawaj. STWARZAJ SIEBIE.
W ka¿dej sekundzie swojego dzia³ania i doznawania STWARZASZ SIEBIE NA NOWO.
STWARZANIE SIEBIE jest nadzwyczaj ró¿norodne, uzale¿nione od naszych wyborów. Naj³atwiej to przedstawiæ
na przyk³adach ekstremalnych.
Pierwszy przyk³ad: cz³owiek id¹c przez ¿ycie przechodzi
wszystkie etapy doznañ, jakie Energia mu (sobie) wcze-
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œniej zaplanowa³a, a ponadto, dokonuj¹c wyborów, stosuje
siê do ZASAD WSZECHŒWIATA.
Drugi przyk³ad: cz³owiek sprzeniewierza siê wytycznym
Energii. Ma woln¹ wolê i wybiera to, co uwa¿a za stosowne, tzn. wygodniejsze i lepsze. Dzia³a wed³ug swojej oceny.
Za nic ma wskazania Boskie (wynikaj¹ce z religii).
Ka¿dy z tych ludzi bêdzie Zbawiony. To pewne. Jednak
ich droga do Zbawienia bêdzie ró¿na. Jednoczeœnie w obu
przypadkach cz³owiek kreowa³ siebie.
Dla BOGA nie maj¹ znaczenia jego (cz³owieka) wybory,
gdy¿ licz¹ siê DOZNANIA. BÓG doznaje wszystkiego, gdy¿
wszystko, co jest we Wszechœwiecie, jest NIM.
Inaczej jest ze spo³eczeñstwem. Ono nagradza ludzi, którzy postêpuj¹ zgodnie z prawem i moralnoœci¹. Wynosi ich
na pomniki. Nierzadko czyni Œwiêtymi. I tu dochodzimy
do pewnego paradoksu. Maj¹c do wyboru dwa powy¿sze
przyk³ady zachowañ, kogo zrobilibyœmy Œwiêtym? Wiemy,
¿e zachowania cz³owieka z pierwszego przyk³adu najbardziej go predestynuj¹. Oczywiœcie, ale cz³owiek ukazany
w przyk³adzie drugim ma wiêcej szans, pod warunkiem,
¿e w którymœ momencie swojego ¿ycia siê zmieni i zacznie
postêpowaæ tak jak pierwszy. Wszyscy bêd¹ pamiêtali
jego niespotykan¹ zmianê. Ta zmiana wypromuje go
na Œwiêtego. Jest to przyk³ad piêknego STWARZANIA
SIEBIE.
Pomiêdzy tymi skrajnymi przyk³adami znajduje siê niezliczona iloœæ zachowañ cz³owieka. Zale¿¹ one od drogi,
któr¹ Energia sobie zaplanowa³a, oraz od wolnej woli cz³owieka, który mo¿e postêpowaæ tak, jakie ma swoje wyobra¿enia o ¿yciu.
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W zwi¹zku z dotychczasowymi rozwa¿aniami, w tym
miejscu jeszcze raz trzeba przypomnieæ stwierdzenie: Nie
os¹dzaj i nie potêpiaj, gdy¿ nie wiesz, dlaczego coœ siê
zdarza ani czemu s³u¿y. Przytoczono tu ponownie tê zasadê, aby uœwiadomiæ pewn¹ prawdê: Dopóki nie wiemy,
czy zachowanie cz³owieka wynika z jego wczeœniejszego planu, tj. tego sprzed urodzenia, dopóty nie kwalifikujmy jego dzia³ania jako dobre lub z³e. A poniewa¿
NIGDY nie bêdziemy o tym wiedzieli, wiêc powstrzymajmy siê z ocen¹ i nagan¹. Czy jest to mo¿liwe do zastosowania w ziemskim spo³eczeñstwie!? Bardzo trudne z uwagi
na system prawny, który ustanowiono dla wymuszenia
okreœlonych zachowañ lub biernoœci cz³owieka.
Wcale nie jest to takie trudne z punktu widzenia poszczególnego cz³owieka, bêd¹cego „sk³adnikiem” tego spo³eczeñstwa. A maksyma dotyczy pojedynczego cz³owieka. Nie
potêpiajmy wiêc ani nie oceniajmy, gdy¿ nawet gdybyœmy
ucierpieli od czyjegoœ dzia³ania, to równie¿ mo¿emy byæ
pewni, ¿e sta³o siê to nieprzypadkowo. A ka¿de DOZNANIE to równie¿ nasz ROZWÓJ DUCHOWY, który byæ mo¿e
sami sobie zaplanowaliœmy.
Inaczej wszystko wygl¹da z perspektywy cz³owieka, który wybiera zachowania sprzeczne z zalecanymi przez spo³eczeñstwo, w którym ¿yje, sprzeczne z zaplanowanymi
przez Energiê przed urodzeniem oraz sprzeczne z ZASADAMI przekazanymi mu przez BOGA.
Energie we Wszechœwiecie maj¹ „zakodowany” pewien
wzorzec. Jest to wzorzec cech Boskich. MI£OŒÆ to podstawowa i jedyna g³ówna cecha charakteryzuj¹ca ów wzorzec.
Nic dziwnego, gdy¿ jest to cecha BOGA. Z NIEJ wyp³ywa
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wszystko pozosta³e. Skoro BÓG to MI£OŒÆ, wiêc wszystko, co pochodzi od BOGA, z niej wyp³ywa. Czy¿ mo¿e BÓG
byæ niemi³osierny i okrutny? Pytanie retoryczne. Z tego
równie¿ wyp³ywa pozwolenie dla cz³owieka na STWARZANIE SIEBIE, zgodne z jego wyobra¿eniem. BÓG pozwala,
a cz³owiek mo¿e postêpowaæ nawet niezgodnie z ZASADAMI, nie mówi¹c ju¿ o nakazach ludzkich.
Cz³owiek dzia³a i ponosi konsekwencje. W takim ujêciu
patrzymy na cz³owieka jak na kogoœ obcego, a nawet jak na
mechanizm. Dzia³a, doznaje, kreuje siebie, bêdzie Zbawiony. Cz³owiek jednak coœ czuje. Co czuje cz³owiek, który
wykracza poza plany i nakazy? Z pewnoœci¹ nie jest to ³atwe
dla niego. OdpowiedŸ na to pytanie te¿ jest trudna.
Najtrudniejszy do zniesienia jest stan, gdy nastêpuje rozbie¿noœæ miêdzy planem wcielenia a zachowaniem cz³owieka. Cz³owiek odczuwa du¿y dyskomfort psychiczny,
nie rozumiej¹c, dlaczego tak siê dzieje. A dzieje siê tak,
dlatego ¿e Wy¿sze Ja zdaje sobie sprawê z nierealizowania
planu wcielenia, którego winno pilnowaæ i usi³uje skorygowaæ postêpowanie cz³owieka. Cz³owiek czuje potrzebê
innych zachowañ. Nastêpuje walka wewn¹trzœwiadomoœciowa w ramach jednej Energii. Œwiadomoœæ Energii kontra œwiadomoœæ cz³owieka. W koñcu „wygra” Œwiadomoœæ
Energii, gdy¿ albo doprowadzi do stanu przez NI¥ po¿¹danego, albo spowoduje œmieræ cz³owieka. Nie nastêpuje to
szybko, dyskomfort psychiczny, wynikaj¹cy z zachowañ
cz³owieka, trwa. A mo¿e w³aœnie ów stan rozbie¿noœci
œwiadomoœciowej wywo³uje jakieœ postawy aspo³eczne?
Mo¿liwe, gdy¿ psychopatyczne, ale te¿ i socjopatyczne, przekraczanie norm spo³ecznych jest spotykane.
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Cz³owiek odczuwa te¿ pewien dyskomfort psychiczny,
gdy przekracza ZASADY Boskie. Jest bowiem tak, ¿e Energie, których g³ównym kierunkowskazem dzia³ania jest
MI£OŒÆ i jej pochodne oraz znajomoœæ praw Wszechœwiata, pamiêtaj¹ o istnieniu ZASAD, pomimo blokady pamiêci, dzia³aj¹cej po urodzeniu cz³owieka. Cz³owiek rodzi siê
bez grzechu, z zakodowan¹ potrzeb¹ MI£OŒCI I DOBRA.
Potem istnieje tyle oddzia³ywañ na niego, ¿e faktycznie
potrzebna jest du¿a si³a charakteru, by nie sprzeniewierzyæ
siê ZASADOM.
Materia zosta³a stworzona po to, aby mo¿na by³o doznawaæ korzystaj¹c z wolnej woli i wyborów. Nast¹pi³y DOZNANIA, które mia³y wp³yw na ROZWÓJ DUCHOWY
cz³owieka, co po wielu takich doœwiadczeniach zawsze prowadzi³o do po³¹czenia z BOGIEM, czyli do Zbawienia. Ale
po drodze wszystko to, co opisano, by³o STWARZANIEM
SIEBIE w ka¿dym momencie istnienia.
Z punktu widzenia cz³owieka, jego postêpowanie w trakcie œwiadomego ¿ycia to dokonywanie wyborów. Ma on do
tego, chocia¿ wielce krêpowane przez tzw. cywilizowane
spo³eczeñstwo, prawo. Dokonane wybory nios¹ ze sob¹
skutki, które z kolei powoduj¹ wyci¹ganie stosownych (jakichœ) wniosków. Suma takich wniosków to kszta³towanie
oceny o sobie i dzia³aj¹cych mechanizmach, czyli kszta³towanie œwiadomoœci. Potem nastêpuj¹ kolejne, tym razem
bogatsze o poprzednie doœwiadczenia, wybory i powtórzenia procesu kszta³towania. W taki sposób cz³owiek systematycznie siê zmienia. Po ka¿dym takim procesie, a nawet
w jego trakcie, STWARZA SIEBIE na nowo. I tak stale a¿
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do œmierci. A iluzje czasu i materii po to stworzono, ¿eby
mu to umo¿liwiæ.
Potem analizuje SIEBIE, uwa¿nie patrz¹c na to, jakiego
siebie STWORZY£, dokonuje samooceny i... przybli¿a siê
do BOGA.

77

78

ROZDZIAŁ V

DOZNAWANIE

C

z³owiek jest dociekliwy. Myœlenie ludzkie zmierza do
poznania i zrozumienia istoty rzeczy. Ustalono wiêc
pewne kategorie rozumowania, w ramach których ludzie
okreœlaj¹ swoje miejsce na Ziemi i we Wszechœwiecie. Jedn¹
z takich kategorii umo¿liwiaj¹cych zrozumienie rzeczywistoœci ludzkiej jest pocz¹tek i koniec.
Wszystko ma pocz¹tek i koniec. Wiêcej, wszystko musi
mieæ pocz¹tek i koniec. Badania prowadzone przez naukowców d¹¿¹ do poznania pocz¹tku i koñca jakiegokolwiek zjawiska, nawet wówczas, gdy sam przebieg zjawiska jest
doskonale znany. Nic nie mo¿e istnieæ bez pocz¹tku. Nie
jest zrozumia³e istnienie czegoœ, co jest bez pocz¹tku. Nie
mo¿na bowiem zrozumieæ takiej kategorii jak istnienie zawsze.
Ludzie tego nie zrozumiej¹ nigdy. Przyjmuje siê je jako
dogmat do tego momentu, gdy kolejne badania potrafi¹
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coœ udowodniæ. Oczywiœcie, pomiñmy takie przypadki, gdy
to, co udowodniono, okazywa³o siê nieprawd¹.
Jak powsta³ Wszechœwiat? Na to pytanie próbowano i nadal próbuje siê odpowiedzieæ. Koncepcji by³o wiele. Ostatnio
jednak nauka wydaje siê byæ zgodna. Wszechœwiat powsta³
od Wielkiego Wybuchu. Nikt nie odpowiada jednak na pytanie: A sk¹d siê wziê³o TO, CO WYBUCH£O? Nawet gdybyœmy uznali, ¿e To, Co WYBUCH£O, stworzy³ BÓG, to i tak
pytañ nie by³oby koñca. A na to zasadnicze: SK¥D SIÊ WZI¥£
BÓG, nie tylko nikt nie odpowiada, ale chyba nawet nie stawia. I s³usznie. Nie jest to mo¿liwe do wyjaœnienia. A nawet
gdyby B Ó G by³ tak £askawy i chcia³ przedstawiæ istotê Zjawiska, to i tak w kategoriach naszych mo¿liwoœci rozumowych by³oby to nie do zrozumienia. Zreszt¹ nikt BOGA o to
nie pyta³. Nawet N. D. Walsch w swoim cyklu wiarygodnych
spotkañ z BOGIEM nigdy takiego pytania nie zada³.
Czy¿by najpierw NIE BY£O NIC? To te¿ nie jest do zrozumienia. Jak bowiem mo¿emy scharakteryzowaæ NIC? Czy
NIC mo¿e byæ? Sk¹din¹d wiemy, ¿e NAJPIERW BY£A
MYŒL. Czy to jest zrozumia³e? Myœl nie jest materialna,
ale skoro by³a, wiêc nie mo¿na uznaæ, ¿e by³o NIC.
Skoro najpierw by³a MYŒL, wiêc oznaczaæ to mo¿e, ¿e
oprócz niej nie by³o nic. Czy to znaczy, ¿e BÓG jest to¿samy z MYŒL¥!? Nie jest to do przyjêcia. Trzeba uznaæ,
¿e BÓG istnieje „od zawsze”.
Tak wiêc BÓG to: MYŒL, KONCEPCJA i WIEDZA?
Czegoœ brakuje. Brak DOZNAÑ. Tote¿ nie stanowi to
KOMPLETU. BÓG nie mo¿e byæ NIEKOMPLETNY. Nale¿a³o wykreowaæ tak¹ sytuacjê, gdzie zaistnieje DOZNAWANIE.
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Jak wygl¹da MYŒL? Powstaj¹ same trudne pytania z hipotetycznymi odpowiedziami. Myœl nie wygl¹da. MYŒL to
SI£A WSZYSTKOKREUJ¥CA.
Aby DOZNAWAÆ (DOŒWIADCZAÆ, ODCZUWAÆ),
potrzebna jest MATERIA. A to ju¿ ¿aden problem dla
MYŒLI kierowanej przez BOGA (Koncepcja + Wiedza).
Materiê nale¿a³o stworzyæ. By³a ENERGIA o olbrzymiej
KONCENTRACII. By³o JEJ pod dostatkiem. Wystarczy³o
do STWORZENIA WSZYSTKIEGO, CO ISTNIEJE.
Nazwijmy to WSZECHŒWIATEM.
Ale sk¹d siê wziê³a MATERIA? MATERIA to zagêszczona ENERGIA. Jak pamiêtamy, by³a Koncepcja i Wiedza.
BÓG za pomoc¹ Myœli stworzy³ Materiê dla potrzeby ODCZUWANIA. Materiê zagêszczono wed³ug okreœlonej
Koncepcji, a nast¹pi³o to dziêki Wiedzy (jak to zrobiæ?). Przypomnijmy: zrobiono to WIELKIM WYBUCHEM.
Koncepcja Doznawania musia³a przewidywaæ takie zwi¹zki pomiêdzy ENERGI¥ a MATERI¥, które by gwarantowa³y przep³yw bodŸców od MATERII do ENERGII. Stworzona
wybuchem i koncentracj¹ MATERIA (to w dalszym ci¹gu
zagêszczona ENERGIA) zachowa³a powi¹zania (wszak
inaczej byæ nie mog³o) z ENERGI¥. BÓG powi¹za³ siê
w ten sposób ze WSZYSTKIM, CO ISTNIEJE. Wszystko, co powsta³o, by³o i jest czêœci¹ ENERGII, a tym samym BOGA.
Jak z tego wynika, WSZYSTKO, CO ISTNIEJE, przesy³a
informacje dla BOGA. Nie jest to przesy³anie w jakimœ czasie, jak¹œ drog¹. Wszystko, co siê zdarzy, BÓG odczuwa
w momencie zdarzenia. ON po prostu w TYM uczest81

niczy. Nie ma przy tym ¿adnego znaczenia, od kogo on te
informacje OTRZYMUJE, albowiem otrzymuje je OD
WSZYSTKIEGO, CO ISTNIEJE. Wed³ug naszych pojêæ,
otrzymuje je zarówno od o¿ywionej, jak i nieo¿ywionej
materii.
Fascynuj¹ce jest, je¿eli sobie to uœwiadomimy, ¿e wiadomoœci docieraj¹ w ka¿dym momencie zarówno z Mg³awic,
Czarnych Dziur, Planet czy Gwiazd, jak równie¿ od ró¿nych zmaterializowanych (np. ludzi) czy niezmaterializowanych Energii oraz od zwierz¹t czy roœlin.
TO JEST DOZNAWANIE!!!
Po to, aby Energia mog³a doœwiadczyæ wszystkich Doznañ, nale¿a³o, oprócz prostych przekazów od materii nieo¿ywionej i trochê innych informacji od materii o¿ywionej,
uzyskaæ odczucia ŒWIADOMEJ materii o¿ywionej, czyli
Istoty w pe³ni materialnej z w³asn¹ wysoko rozwiniêt¹
œwiadomoœci¹, pozwalaj¹c¹ na odbiór wielu stanów
fizycznych i emocjonalnych.
Takich istot stworzono wiele. Zorganizowano, lub raczej
sami siê zorganizowali, w ró¿nego rodzaju Cywilizacje,
kieruj¹ce siê regu³ami, ustalonymi dla okreœlonych rejonów Wszechœwiata przez BOGA (cel: mo¿liwoœæ uzyskania maksymalnie du¿ej iloœci i ró¿norodnoœci doznañ).
By³y i s¹ to Cywilizacje materialne i pó³materialne. Zale¿y to od stopnia zagêszczenia materii, której u¿ywaj¹ jako
swojego cia³a.
W tym celu powsta³a równie¿ Cywilizacja Ziemi, a ¿yj¹cy ludzie lub raczej „tkwi¹ca” w nich Energia to w³aœnie
jest owa czêœæ BOSKA, dziêki której tworzymy z BOGIEM JEDNOŒÆ.
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¯ycie codzienne na Ziemi ma zagwarantowaæ Energiom
tkwi¹cym w ludziach sta³y ROZWÓJ DUCHOWY dziêki
WYBOROM i DOZNANIOM, które ze sob¹ niesie.
Ka¿da ENERGIA we Wszechœwiecie, jak pamiêtamy, stanowi JEDNOŒÆ ze wszystkimi i z BOGIEM. BÓG zmierza
do uzyskania WSZYSTKICH DOZNAÑ, jakie istniej¹.
Ta czêœæ owych DOZNAÑ – fizycznych i emocjonalnych,
które zaplanowa³ dla ENERGII o wysokiej Œwiadomoœci, jest
tak olbrzymia i ró¿norodna, ¿e POSTANOWI£ (fragment
KONCEPCJI) obdarzyæ ka¿d¹ z NICH mo¿liwoœci¹ tylko
pewnych ODCZUÆ. Jest to KOMPLEKS DOZNAÑ, które Energia MUSI zgromadziæ. Je¿eli ich doœwiadczy, nic nie
stanie na przeszkodzie, aby z takim baga¿em mog³a po³¹czyæ siê z BOGIEM, jako ¿e JEJ rola zostanie wype³niona.
Ogólnie wiadomo, ¿e istniej¹ mo¿liwoœci doznawania
fizycznego i emocjonalnego. Z doznawaniem fizycznym
wi¹¿e siê ponownie doznawanie emocjonalne. To samo
s³ownikowe brzmienie, np. mi³oœæ czy cierpienie, niesie ze
sob¹ nieograniczon¹ ró¿norodnoœæ mo¿liwoœci emocjonalnych. Okreœlona Energia wie, czego jej potrzeba do zrealizowania wyznaczonego dla niej KOMPLEKSU doznañ.
Je¿eli chodzi o Energiê w materii, to wspomniano, ¿e
stworzono tak¹ konfiguracjê, aby uzyskaæ doznania fizyczne i emocjonalne. Jak siê temu zagadnieniu dobrze przyjrzeæ, to dojdzie siê do wniosku, ¿e wszystko sprowadza siê
do doznañ emocjonalnych, albowiem doznania fizyczne zawsze odciskaj¹ swoje piêtno w naszej psychice.
Zaplanowanych doznañ jest wiele. Ale te¿ wiele Energii
mo¿e ich doznawaæ. I tu jest k³opot z zastosowaniem jakiejœ regu³y, gdy¿ ka¿da Energia ma ró¿ny KOMPLEKS prze83

¿yæ. Ale nie musi to byæ zawsze KOMPLEKS. Czasami
wysoko zorganizowanej Energii brakuje tylko jednego doznania. Uzyskaæ go mo¿e np. jedynie na Ziemi, i to tylko
w materii kap³ana jednej z religii. Wówczas wcielenie nast¹pi jedynie po to i jeden raz, gdy¿ doznania bêd¹ ju¿ kompletne, czyli zgodne z wczeœniejszym planem wcielenia.
Cz³owiek jednak ma woln¹ wolê oraz blokadê pamiêci.
Je¿eli odst¹pi od PROGRAMU WCIELENIA i zadania nie
wykona, np. zakocha siê i wyst¹pi ze stanu kap³añskiego,
bêdzie musia³ powtórzyæ powrót na Ziemiê.
Energia, która zaplanowa³a sobie KOMPLEKS doznañ,
w tym wiele z nich musia³oby byæ zrealizowanych w materii na Ziemi, rzadko kiedy mo¿e wykonaæ zadanie w okresie np. jednego pobytu. St¹d Jej powroty. Mówimy wówczas
o reinkarnacji.
Du¿o miejsca zajê³y wyjaœnienia powodów stworzenia
DOZNAÑ. O jakie w takim razie DOZNANIA chodzi?
Kompleks doznañ przyznanych Energii musi byæ zrozumia³y, aby Energia mog³a je wykorzystaæ dla swojego Rozwoju Duchowego, który wzmacnia Jej Moc Energetyczn¹,
czyli Wibracjê. Zrozumia³y to taki, który nie pozostawia
¿adnych w¹tpliwoœci, co do ich ISTOTY. Znaczy to, ¿e aby
zrozumieæ Istotê Dobra, trzeba te¿ poznaæ Istotê Z³a. Gdy
mówimy o Mi³oœci, musimy mieæ odnoœnik w postaci Nienawiœci. Brak przeciwstawnych Doznañ nie spowoduje zrozumienia charakteru Zjawiska, a przez to nie prowadzi do
rozwoju duchowego.
Do zobrazowania przedmiotu rozwa¿añ pos³ugujemy siê
najczêœciej ³atwymi do zrozumienia przeciwstawnymi pojêciami: Dobro – Z³o, Mi³oœæ – Nienawiœæ, Przyjemnoœæ –
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Nieprzyjemnoœæ itp. Te najprostsze odczucia nie wyczerpuj¹ problematyki DOŒWIADCZANIA. Owych stanów jest
nieskoñczenie wiele. Wszystkie powoduj¹ rozwój energetyczny Energii.
W odniesieniu do cz³owieka jest takie powiedzenie:
Wszystko, co nas nie zabija, wzmacnia nas. Jest w tym
du¿o prawdy i te¿ przenosi siê na nasz rozwój duchowy.
Jednak, ile cz³owiek musi wycierpieæ, jak wiele doznaje frustracji i ile jest w nim z tego powodu niezadowolenia? Czy
po ró¿norodnych przejœciach ¿yciowych z ca³ym przekonaniem bêdzie twierdzi³, ¿e odniós³ sukces? Z pewnoœci¹
bêdziemy mieli w tej sprawie wiele zdañ i jeszcze wiêcej
w¹tpliwoœci.
Inaczej jest w przypadku Energii. Energii nic nie mo¿e
zabiæ. Jest Ona nieœmiertelna. Jej jest wiadomo, do czego
d¹¿y, co i jak chce osi¹gn¹æ, jak wiele Jej brakuje? Dlatego
te¿ dla Energii ka¿de doznanie jest sukcesem. Ona nie
ponosi pora¿ek i jest skazana na sukces. Ka¿de doznanie,
jakiekolwiek by ono nie by³o, przynosi now¹ jakoœæ w Jej
stwarzaniu Siebie. Jest to jedno pasmo sukcesów, gdzie
ka¿da pora¿ka, w rozumieniu cz³owieka, jest olbrzymim
sukcesem Energii, gdy¿ przybli¿a do Zbawienia. Zaliczono
kolejne DOZNANIE.
K³opot jest z tym, i¿ przy takim podejœciu ³atwo mo¿emy
usprawiedliwiæ ró¿nego rodzaju niegodziwoœci wyrz¹dzane przez cz³owieka innym ludziom. Mamy woln¹ wolê,
chcemy doœwiadczaæ np. w zabijaniu! Dlaczego nam siê tego
zabrania? Przecie¿ to dla nas jest kolejnym doœwiadczeniem? Czy powinniœmy na to pozwalaæ tylko dlatego, ¿e
ktoœ chce Doœwiadczaæ? Nie, ale i tak to nic nie pomo¿e.
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Có¿ z tego, ¿e nam siê zabrania? Wielu rzeczy zabrania
siê cz³owiekowi, a on wielokrotnie, z nieznanych dla nas
przyczyn, w³aœnie to robi. Widocznie chce doznawaæ w³asnego czynu i jego skutków. A ich dokonywania zabrania
siê, gdy¿ s¹ takie prawa spo³eczeñstwa, w którym ¿yje.
I musz¹ byæ one przestrzegane, chocia¿by dlatego, ¿eby zabójca móg³ we w³aœciwy sposób DOZNAWAÆ. Doznawaæ
ogromu swojego przewinienia i jego skutków.
Skutki takiego postêpowania wynikaj¹ równie¿ z Zasady
Jednoœci Wszechœwiata.
We wczeœniejszych rozwa¿aniach (póŸniej te¿ bêd¹)
stwierdzono, ¿e BÓG ustanowi³ ZASADY i MECHANIZMY,
które stoj¹ na stra¿y tych Zasad. Je¿eli postêpujesz wbrew
nim, nara¿asz siê, jako Energia, co najmniej na zastój w swoim Rozwoju Duchowym, a jako cz³owiek (Energia w materii) dotkniêty zostaniesz w jakiœ sposób skutkiem swojego
postêpowania. Pamiêtaæ bowiem musimy, ¿e Wszechœwiat
to Jednoœæ (zobacz rozdzia³ III) nierozerwalnie po³¹czona
ze sob¹.
O ile wszystkie Doznania STWARZAJ¥ istotê cz³owieka
na nowo, o tyle nie wszystkie rozwijaj¹ go duchowo. Jakie
Doznania, z tego punktu widzenia, s¹ niezbêdne? Odpowiadaj¹c mo¿emy stwierdziæ, ¿e Energie o tym wiedz¹.
Ludzie te¿, bo zostali przez BOGA poinformowani. Id¹c
dalej powiemy: Tylko doznania w ramach ZASAD okreœlonych przez BOGA. Ale co z tego wiemy? Wszystkie które
s¹ zgodne z regu³ami „GRY” wyznaczonymi przez BOGA.
To te¿ niezbyt jasne.
Nie ma k³opotu z wyró¿nieniem podstawowych przeciwstawnych stanów, np. Dobro – Z³o, Mi³oœæ – Nienawiœæ,
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daj¹cych mo¿liwoœæ Rozwoju. To jest oczywiste. Ale czy
np. l¹dowanie samolotem te¿ nas rozwija?
Pos³u¿my siê tym przyk³adem, w pewnym sensie, zaczerpniêtym z doznañ Roberta A. Monroe, który posiadaj¹c umiejêtnoœæ opuszczania cia³a i kontaktów w Zaœwiatach zapyta³
kiedyœ prowadz¹c¹ go Energiê (Wy¿sze Ja) o charakter Doznañ. Specjalnie w tym celu stworzono TAM dla niego ILUZJE: jest pilotem samolotu, który musi wyl¹dowaæ na dachu
wie¿owca. ILUZJA musia³a spe³niaæ walory rzeczywistoœci, aby byæ przydatn¹ do potrzeb.
Biedny Monroe mia³ kilka takich prób, zanim wyl¹dowa³. Dozna³ wielu emocji, gdy¿ tylko raz wyl¹dowa³ szczêœliwie. Inne próby koñczy³y siê w najró¿niejszy sposób,
³¹cznie z doznaniem ca³kowitego zniszczenia i tym samym
œmierci cia³a. W³aœnie o takie doznania chodzi, tzn. o ich
ró¿norodnoœæ i pe³niê w ramach jednego zdarzenia.
Gdyby symulacja by³a przeprowadzona w warunkach rzeczywistoœci, wówczas cz³owiek móg³by tylko raz spróbowaæ
dokonaæ takiego manewru. Zrobi³by to jedynie w warunkach zagro¿enia. Drugi raz do tego z pewnoœci¹ w ca³ym
jego ¿yciu nie dosz³o. Pomiñmy przy tym skutek takiego
manewru. W tym ¿yciu nie, ale w innych? Mo¿e uda³oby
siê mu wyl¹dowaæ? A mo¿e katapultowa³by siê lub samolot zawis³by szczêœliwie na jakiejœ siatce zabezpieczaj¹cej?
Za ka¿dym razem by³yby to inne emocje w ramach jednego zdarzenia. One siebie uzupe³nia³y! Monroe uzyska³
komplet doœwiadczeñ emocjonalnych nieomal¿e równoczeœnie. Podniós³ wibracje swojej Energii.
Powie ktoœ: Przecie¿ to by³a symulacja! Nic nie szkodzi,
doznania by³y autentyczne. Gdyby ktoœ prze¿y³ je w urz¹87

dzeniu symuluj¹cym lot samolotu czy te¿ mo¿na by je „zaliczyæ”? Pewnie tak, ale w¹tpiê, czy s¹ programy symuluj¹ce l¹dowanie na wie¿owcu. Przecie¿ ka¿dy wie, ¿e na
wie¿owcu nie mo¿na wyl¹dowaæ, chyba ¿e by³by to samolot pionowego startu i l¹dowania (takie s¹). Gdyby ktoœ
opracowa³ taki program, to i tak by³aby, przy naszym rozwoju techniki, tylko jedna wersja „l¹dowania”. Kompletne
zniszczenie. No, mo¿na by przewidzieæ katapultowanie, ale
czy mo¿na je symulowaæ przy l¹dowaniu na wie¿owcu?
Powiemy: Monroe by³ w lepszej sytuacji, gdy¿ specjalnie
dla niego stworzono ILUZJE. Wcale nie. ILUZJE stworzono dla wszystkich tych, którzy ¿yj¹ w materii. Ca³e nasze
ludzkie ¿ycie przebiega jako Iluzja. Stworzono sytuacje niezbêdne do doznañ emocjonalnych, które podnosz¹ nasz¹
wibracjê. Wszystko to, co siê mo¿e zdarzyæ, ISTNIEJE.
My tylko wybieramy wariant czegoœ, co ju¿ dla nas przygotowano (symulacja!?). Mamy woln¹ wolê. Wybieramy. A na
koñcu czekaj¹ nas SKUTKI wyborów. To s¹ dopiero emocje! Tym wiêksze, im wiêcej mamy mo¿liwoœci wyboru,
a mniej mo¿liwoœci przewidywania skutków. Doznania
emocjonalne s¹ wprost proporcjonalne do mo¿liwoœci wyboru i braku mo¿liwoœci przewidywania skutków. Jaka ³adna
regu³a, ale czy prawdziwa?
Mo¿na spokojnie stwierdziæ, ¿e ka¿dy nasz wybór powoduje emocje. Znajdujemy siê w ró¿norodnych sytuacjach
¿yciowych. BYCIE w nich to ju¿ emocje, a gdy dochodzi
jeszcze potrzeba podejmowania decyzji przy istnieniu wielu niewiadomych...
Zauwa¿my, i¿ doznajemy jakiegoœ zespo³u emocji nie
tylko wtedy, gdy istnieje faktyczny powód, który je spowo88

dowa³. Mo¿emy doznawaæ równie silnych, a mo¿e nawet
mocniejszych – bez ¿adnego powodu. Np. gdy nasze dziecko nie wróci³o do domu o okreœlonej godzinie. Co wówczas siê dzieje? WyobraŸnia nasza zaczyna stwarzaæ coraz
bardziej straszne przyczyny nieobecnoœci dziecka. W koñcu jesteœmy przekonani, ¿e sta³o siê coœ z³ego. Emocje dochodz¹ do przys³owiowego zenitu i... dziecko wraca. Ca³e,
zdrowe i szczêœliwe, gdy¿ by³o tak mi³o, a¿ siê spóŸni³o.
Doznania by³y. I to jakie! N. D. Walsch w jednej ze swoich ksi¹¿ek, przekazuj¹c myœli Boga, stwierdzi³: „Wiêksza
czêœæ tego, czego doœwiadczamy, nie istnieje i mimo to
doœwiadczamy tego”. Sami wiemy doskonale, ¿e to jest
prawda. Ale czy wiemy, ¿e mo¿emy ograniczyæ cierpienie,
wynikaj¹ce z owego nieistniej¹cego doœwiadczania? Mo¿emy, ale tylko wówczas, gdy bêdziemy pamiêtaæ o kolejnej
prawdzie przekazanej przez BOGA: „Wszystko przestaje
byæ bolesne, je¿eli pojmiesz, ¿e nie jest realne”. Gdy
jeszcze na dodatek uœwiadomimy sobie, ¿e ca³e nasze ¿ycie
w materii na Ziemi to tylko iluzja (symulacja) niezbêdna
do doznawania, to wówczas cierpienia, wynikaj¹ce z doznañ, powinny byæ ³atwiejsze do zniesienia. Natomiast my
sami sobie pog³êbiamy cierpienia, gdy w ramach owej iluzji ¿ycia kreujemy kolejn¹, której „urzeczywistnienie” stwarzamy tylko w swojej wyobraŸni (zobacz przyk³ad z d³ugo
niepowracaj¹cym dzieckiem). Wszystko, co zdarza siê, ma
tylko takie znaczenie, jakie my temu zdarzeniu przypisujemy. To jest wyró¿nik naszych DOZNAÑ.
Wspomniano, ¿e ró¿norodnoœæ DOZNAÑ jest olbrzymia.
Mo¿e siê ona obracaæ nawet wokó³ jednego zjawiska, dziêki czemu ów zespó³ doznañ jest kompletny.
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S¹ te¿ i takie sytuacje, gdy stosunek do okreœlonego zjawiska powoduje przeciwstawne odczucia u ró¿nych odbiorców. W rodzinach wielodzietnych du¿a liczba dzieci mo¿e
wywo³ywaæ czasowe zniechêcenie rodziców wynikaj¹ce
z trudnoœci materialnych. Zrodzi siê frustracja i pytanie,
dlaczego mnie to spotka³o? W rodzinie bezdzietnej brak
dzieci, mimo chêci ich posiadania, rodzi równie¿ emocje
i tak¿e pytanie: Dlaczego mnie to spotka³o? Pytania s¹ takie same, a jak¿e ró¿ne przyczyny je wywo³a³y?
Jak widaæ, iloœæ i jakoœæ doznañ jest praktycznie nie do
opisania.
Emocje nasze wynikaj¹ równie¿ z bólu fizycznego. Ból
istnieje razem z cz³owiekiem. Taka jest konstrukcja jego
cia³a. Kto nie odczuwa bólu, jest zagro¿ony w swoim istnieniu. Cierpienie fizyczne przenosi siê na nasz¹ psychikê.
Za jej poœrednictwem kszta³tuje równie¿ stopieñ wibracji
naszej Energii.
Cierpienie to nie tylko cecha fizycznoœci. Cierpimy równie¿ psychicznie widz¹c np. p³acz¹ce z bólu nasze dziecko,
szczególnie zaœ mocno, gdy nie potrafimy tak dzia³aæ, aby
ten ból wyeliminowaæ. Cierpienie to jest du¿o wiêksze ni¿
wynikaj¹ce z bólu fizycznego. W wielu wypadkach chcielibyœmy je przej¹æ na siebie, ¿eby tylko nasze dziecko nie
cierpia³o. Na tym te¿ polega Doznawanie.
Nie sposób pokazaæ wszystkich mo¿liwoœci doznawania.
Jest ich nieograniczona iloœæ, albowiem nawet takiego samego rodzaju, ale zachodz¹ce w innych okolicznoœciach,
s¹ inne. Je¿eli powie siê, ¿e ca³e nasze ¿ycie na ziemi to
jedno wielkie Doznawanie, to takie stwierdzenie bêdzie
prawdziwe. A czy bêdzie prawdziwe stwierdzenie, ¿e w in90

nych cywilizacjach dzieje siê podobnie? Pewnie tak, bo
wynika to z celu i regu³ ustanowienia Wszechœwiata! Z tych
samych powodów bêdzie prawdziwe twierdzenie, ¿e i w
Zaœwiatach Energie DOZNAJ¥.
Doznania Energii w Zaœwiatach i Energii w Cywilizacjach
pó³materialnych lub niematerialnych s¹, oczywiœcie, inne
ni¿ Energii wcielonych na Ziemi. Œwiaty owe funkcjonuj¹
w innej materii i opracowano tam inne zasady spo³eczne.
W³aœnie po to je stworzono, ¿eby by³y inne, a przez co mog³y
dostarczaæ znowu ró¿norodnych DOZNAÑ w okreœlonych
warunkach. A O TO PRZECIE¯ CHODZI!
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ROZDZIAŁ VI

ROLA MYŚLI

B

yt kszta³tuje œwiadomoœæ to onegdaj sztandarowe zawo³anie filozofii materialistycznej (marksistowskiej).
Wynika³ z niego priorytet materii nad duchem. W zwulgaryzowanym ujêciu (dla mas) oznacza³o to mo¿liwoœæ
zapanowania nad ludŸmi w sytuacji zapewnienia im wystarczaj¹cych œrodków do ¿ycia. Nikt przecie¿ nie bêdzie
siê buntowa³, gdy ma pod dostatkiem jedzenia i jeszcze
trochê innych dóbr materialnych.
W praktyce by³a to równie¿ mo¿liwoœæ wszczepienia stosownej ideologii, gdy zapewni³o siê pewien podstawowy
kompleks œrodków niezbêdnych do ¿ycia. Ideolodzy uwa¿ali, opieraj¹c siê na tej zasadzie, ¿e warunki materialne
cz³owieka kszta³tuj¹ jego œwiadomoœæ, w szczególnoœci tzw.
œwiadomoœæ ideologiczn¹.
Wtórnoœæ œwiadomoœci oznacza³a odrzucenie jej znaczenia w kszta³towaniu rzeczywistoœci. Materia decydowa³a
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o wszystkim w ¿yciu cz³owieka. Z jej koñcem nastêpowa³
koniec cz³owieka. Co dzia³o siê wówczas ze œwiadomoœci¹,
nikt nie umia³ wyjaœniæ.
Takie myœlenie powodowa³o deprecjacjê cz³owieka i ogranicza³o go w zasadzie do myœlenia o fizjologii. Inne ni¿ oficjalne stanowisko na ten temat nara¿a³o na pewne
nieprzyjemnoœci egzystencjalne. By³o wrêcz niedopuszczalne u funkcjonariuszy pañstwowych i zakazane w oficjalnych
wyst¹pieniach.
Nie stwarza³o to, mimo wszystko, ujednolicenia opinii na
ten temat. Inni myœleli inaczej. Akurat odwrotnie. Stawiali
Œwiadomoœæ na pierwszym miejscu bior¹c przekazy BOGA
za najlepsz¹ interpretacjê rzeczywistoœci ludzkiej. Uznawali,
¿e zawsze Œwiadomoœæ jest ow¹ si³¹, która ma zasadniczy
wp³yw na Byt, a w³aœciwie na nasze „bycie”, czyli istnienie.
Wywodzili swoje rozumowanie od przekazów Boskich,
z których wynika³o, ¿e najpierw by³a MYŒL.
Jak to rozumieæ? Czy MYŒL to wytwór Œwiadomoœci?
Je¿eli tak, to najpierw musia³a byæ ŒWIADOMOŒÆ. Je¿eli
œwiadomoœæ, to u KOGO?
Nale¿y przyj¹æ, ¿e stwierdzenie „...najpierw by³a MYŒL”
odnosi siê do STWORZENIA WSZECHŒWIATA. Nie jest
wiêc wa¿ne, co by³o najpierw – „Œwiadomoœæ” czy „Myœl”.
Wa¿ne jest natomiast, u KOGO ona powsta³a i DLACZEGO? U kogo? Na to pytanie nie jest trudno odpowiedzieæ:
U BOGA! Dlaczego? Gdy¿ BÓG postanowi³ DOZNAWAÆ
WSZYSTKIEGO, CO ISTNIEJE. Powtórzmy: BÓG mia³
Wiedzê i Koncepcjê. Chcia³ DOŒWIADCZANIA!
I teraz najwa¿niejsze: nie nale¿y myliæ pojêcia „MYŒL”
z pojêciem „KONCEPCJA”. KONCEPCJA to WYOBRA94

¯ENIE o tworzonym DZIELE; MYŒL to SPOSÓB (NARZÊDZIE) jego zrealizowania.
MYŒL ma moc kreuj¹c¹. Ona stworzy³a Wszystko, Co
Istnieje. Ona nadal jest NARZÊDZIEM, za pomoc¹ którego wszystko jest mo¿liwe do zrealizowania. Oczywiœcie,
naj³atwiej i najskuteczniej owym narzêdziem pos³uguje siê
BÓG. Ale nie tylko. MYŒL ustanowiono jako „urz¹dzenie”
s³u¿¹ce wszystkim uczestnikom Wszechœwiata. Mo¿e siê
ni¹ pos³ugiwaæ ka¿dy, kto potrafi stworzyæ KONCEPCJÊ
(czegoœ). Mówi¹c o Koncepcji Czegoœ, rozumiemy wszystko to, co chcemy zrealizowaæ w danym momencie. Jedyna
trudnoœæ polega na tym, ¿e nie wszyscy posiadamy odpowiedni¹ MOC ENERGETYCZN¥, dziêki której nasza KONCEPCJA mo¿e byæ zrealizowana doœæ szybko przy u¿yciu
MYŒLI.
Wiadomym jest, ¿e za pomoc¹ MYŒLI mo¿na wszystko
stworzyæ. Wiadomo te¿, ¿e nie ka¿dy to potrafi. Jakie prawa przy kreowaniu za pomoc¹ MYŒLI dzia³aj¹ i dlaczego
tak siê dzieje? Tego, niestety, nie wiadomo.
Rozwa¿ania te dotycz¹ w takim samym stopniu Energii
w materii (cz³owieka), jak i Energii poza ni¹ (materi¹),
gdy¿ prawo to dzia³a w ca³ym Wszechœwiecie jednakowo.
Niestety, niejednakowe mo¿liwoœci posiadaj¹ wszystkie
Energie.
Energia w materii, czyli cz³owiek, ma ograniczone umiejêtnoœci w tym zakresie. Ograniczenia wynikaj¹ przede
wszystkim z niewiedzy o tym, ¿e MYŒL mo¿e kreowaæ
nasz¹ materialn¹ i pozamaterialn¹ rzeczywistoœæ. Ogranicza nas równie¿ nasza „fizycznoœæ”, czyli materia. Energia
tkwi¹ca w materii wyra¿a siê jako cz³owiek tylko poprzez
95

tzw. Œrednie Ja. Jest to œwiadomoœæ cz³owieka nie Energii.
Pozosta³a czêœæ naszej Energii jest niejako przyg³uszona
cia³em i nie mo¿e swobodnie korzystaæ z posiadanej mo¿liwoœci.
Nasza ludzka MYŒL nie ma wiêc nale¿ytej mocy kreacyjnej. Ale nie jest owej mocy pozbawiona ca³kowicie. Nie
mog³o byæ inaczej, wszak jesteœmy Czêœci¹ BOGA. Posiadamy wiêc atrybuty Boskoœci, a jednym z nich jest mo¿liwoœæ KREOWANIA.
Skoro posiadamy, jako ludzie, moc kreacyjn¹, to w jaki
sposób z niej skorzystaæ? Tych sposobów jest wiele. Nieraz
(a mo¿e nawet zawsze?) to robimy. Nic o tym nie wiemy?
Wiemy i zarazem nie wiemy.
Czy¿ nie pamiêtamy, jak czegoœ kiedyœ mocno pragnêliœmy? W koñcu to otrzymaliœmy. Oczywiœcie, ¿e najczêœciej
nikt nam tego pragnienia nie zrealizuje. Sami to robimy.
Nasza kreuj¹ca MYŒL to wielka motywacja oraz wielka
wiara w sukces. To w zasadzie wystarczy, ale ¿ebyœmy to
MY kreowali rzeczywistoœæ, a nie rzeczywistoœæ dostosowywa³a siê do nas (to bywa dla nas przykre), potrzebne
jest równie¿ dzia³anie. Tak wiêc nasza MYŒL to MOTYWACJA, WIARA i DZIA£ANIE.
Po³¹czenie tych trzech elementów to najlepsza mo¿liwoœæ
realizacji naszych PRAGNIEÑ. Dwa pierwsze zawsze s¹
niezbêdne. Trzeci nie zawsze. Mo¿e go nie byæ, ale wówczas trudniej osi¹gamy cel, a ponadto zdarza siê, ¿e osi¹gniêcie celu odbywa siê jakimœ naszym kosztem. Nie zawsze
jest to koszt mniejszy ni¿ oczekiwane przez nas dobro. Nie
jest dobrze, gdy np. upragnione du¿e pieni¹dze otrzymujemy jako spadek po ukochanej osobie. W takiej sytuacji nie
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mo¿na powiedzieæ, ¿e to my kszta³tujemy rzeczywistoœæ.
To raczej rzeczywistoœæ dostosowa³a siê do naszych pragnieñ.
Czasami MYŒL kreuj¹ca powstanie na skutek olbrzymiego pragnienia. Nie zdarza siê to czêsto. Ka¿dy z nas z pewnoœci¹ przypomni sobie tak¹ sytuacjê, gdy zobaczy³ coœ, co
dla niego wydawa³o siê tak superwspania³e, ¿e potrafi³
z siebie wydobyæ tak wielkie pragnienie, i¿ w pewnym momencie poczu³, ¿e to jest ju¿ jego. MOC tej MYŒLI by³a tak
ogromna, ¿e a¿ kreuj¹ca. Z pewnoœci¹ to owe „superwspania³e” otrzyma³. Ale i tu tzw. los mo¿e na pstrym koniu
jeŸdziæ. Poniewa¿ nie ma trzech elementów kreacyjnych,
mog¹ zdarzyæ siê niespodzianki. Np. by³a kiedyœ taka, jak
wy¿ej, sytuacja. Dotyczy³a doœæ luksusowego samochodu
osobowego. Cz³owiek, a by³o to w 1992 r., zapragn¹³ ca³ym
swym jestestwem, z olbrzymi¹ moc¹, tego pojazdu. By³o to
tak mocne pragnienie, ¿e poczu³ siê jego w³aœcicielem.
Wiedzia³, ¿e nigdy nie bêdzie go staæ na taki luksus. I co?
Sta³ siê w³aœcicielem tego samochodu rocznik 1992 w...
1998 r. Kupi³ go „przypadkowo”, po niezbyt okazyjnej cenie. Ma go do dziœ, zadowolony z luksusu, mniej z jego
utrzymania. Niespodzianka polega³a na tym, ¿e dosta³ to,
czego chcia³ (pojazd by³ z tego roku, w którym powsta³a
Myœl) tyle tylko, ¿e to, czego chcia³, przesunê³o siê w czasie, by³o stare i drogie w utrzymaniu.
Miarkujmy wiêc swoje pragnienia lub raczej nad nimi
panujmy, gdy¿ sami sobie mo¿emy narobiæ k³opotu. No,
ale kreacyjny mechanizm MYŒLI zadzia³a³.
Jak z powy¿szego wynika, nawet my, Energie w ludzkim
ciele, mo¿emy wiele wykreowaæ pos³uguj¹c siê MYŒL¥.
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Dotychczas rozwa¿ania dotyczy³y kreowania rzeczy materialnych, ale przecie¿ nie mo¿na ograniczaæ twórczych
mo¿liwoœci MYŒLI jedynie do materii. Mo¿na przecie¿ równie dobrze kreowaæ sytuacje. Dotyczy to naszego wp³ywu
na zachowania innych ludzi, czy to w formie podejmowanych przez nich decyzji, czy te¿ bezpoœredniego stosunku
do nas. Nie ograniczamy wówczas ich wolnej woli, nie sterujemy nimi. Dziêki naszej MYŒLI dostosowujemy, ca³kowicie bezboleœnie, istniej¹c¹ rzeczywistoœæ do naszych
pragnieñ (potrzeb).
Co stanie siê, gdy nast¹pi tzw. konflikt interesów, tj. gdy
dwie osoby ubiegaj¹ siê o to samo stanowisko? Dostanie je
ten, kto ma wiêksz¹ motywacjê, wiarê i podejmie dzia³ania,
aby owe stanowisko uzyskaæ. Oczywiœcie, mówimy tylko
o dzia³aniach uczciwych. Np., gdy ktoœ rozpoczynaj¹c studia
prawnicze postanawia zostaæ prezesem S¹du Najwy¿szego,
bêdzie mia³ stosown¹ wiarê, motywacjê i podejmie dzia³ania zmierzaj¹ce do doskonalenia swojego zawodu, z pewnoœci¹ wygra z kimœ, kto takiej motywacji nie ma, a tylko
chcia³by byæ prezesem. Czytelnik powie, ¿e nie znam ¿ycia,
¿e zadecyduj¹ wzglêdy polityczne, znajomoœci, uk³ady itp.
Nieprawda, wygra ten, który uruchomi³ MYŒL!
Cz³owiek ma mo¿liwoœci kreacyjne dziêki MYŒLI. Ale to,
o czym ju¿ napisano, nie wyczerpuje mo¿liwoœci cz³owieka
w tworzeniu materialnej rzeczywistoœci. MYŒLI mo¿e u¿yæ
z du¿o wiêksz¹ skutecznoœci¹. Jest jednak pewna trudnoœæ.
Musi do swego zamierzenia zmobilizowaæ WY¯SZE Ja. I tu
zaczynaj¹ siê k³opoty.
Wy¿sze Ja to Boskoœæ przyznana cz³owiekowi. Jest to
³¹cznik œwiadomoœci cz³owieka (Energia w materii) ze Œwia98

domoœci¹ Energii. Komunikacja nastêpuje w³aœciwie tylko
w jedn¹ stronê. Od Wy¿szego Ja do œwiadomoœci cz³owieka. Czasami odwrotnie (o tym potem). Wy¿sze Ja jest
Dozorc¹ w³aœciwego, zaplanowanego przed urodzeniem,
przebiegu wcielenia. Nie pozwala na nadmierne odchylenia od planu. Mo¿e to robiæ, gdy¿ nie ma blokady pamiêci
sprzed urodzenia i wie, czego Energii brakuje do zrealizowania zamiaru. Umie te¿ korygowaæ rzeczywistoœæ cz³owieka, je¿eli uzna, ¿e jest to konieczne w wiadomym celu.
Ta umiejêtnoœæ korygowania naszej rzeczywistoœci nastêpuje równie¿ MYŒL¥. Tak te¿ przejawia siê Boskoœæ Energii, a w tym wypadku równie¿ cz³owieka, gdy¿ mimo
okreœlonego usytuowania Wy¿szego Ja, nie mo¿emy odrywaæ Go od wcielonej Energii.
Maj¹c takiego sprzymierzeñca, cz³owiek „mo¿e dokonywaæ cudów”. Stwierdzenie to nie jest przesad¹. Gdy potrafimy namówiæ Wy¿sze Ja do realizacji naszego zamierzenia,
ze stuprocentow¹ pewnoœci¹ zostanie ono urzeczywistnione. Boska czêœæ cz³owieka potrafi bardzo du¿o, ³¹cznie z materializacj¹ przedmiotów.
Ca³y problem tkwi w pytaniach: Czy potrafimy dotrzeæ
do Wy¿szego Ja? Czy potrafimy przekonaæ Wy¿sze Ja do
zrealizowania naszego pomys³u?
Je¿eli uda siê nam z komunikacji jednostronnej przejœæ,
no, mo¿e nawet nie na dialog, lecz krótk¹ komunikacjê
dwustronn¹, to sukces jest gwarantowany. S¹ takie mo¿liwoœci. Ca³a sprawa polega na technice dotarcia do Wy¿szego Ja i... na przekonaniu Go o sensownoœci projektu.
Technika dotarcia mo¿e byæ wielce skomplikowana, ale
przekonanie mo¿e okazaæ siê, przy jej zastosowaniu, ³atwiej99

sze. Natomiast przekonywanie Wy¿szego Ja bywa mo¿liwe
równie¿ bez bezpoœredniego z nim kontaktu.
Szczegó³owe omawianie tego zagadnienia nie le¿y w zakresie niniejszej pracy, a ponadto czêœciowo zosta³o ju¿
wczeœniej omówione, wiêc teraz, dla jasnoœci tematu, powtórzmy: Do Wy¿szego Ja mo¿na dotrzeæ za poœrednictwem Ni¿szego Ja z jednoczesnym przekazaniem energii
¿yciowej. Czasami do przekonania potrzebny jest argument
w postaci samooczyszczenia siê z niechêci i wrogoœci oraz
wybaczenie wszystkim tym, którzy uczynili nam z³o. Bywa
te¿, i¿ musimy z³o¿yæ swoist¹ „ofiarê” w postaci ja³mu¿ny
lub czegoœ, co mo¿emy odebraæ jako nasz¹ stratê. Gdy
Wy¿sze Ja uzna owe argumenty i cel za w³aœciwe, otrzymamy to, o co prosimy. Bêdzie to dostosowanie rzeczywistoœci i bywa, ¿e przy okazji poniesiemy jakiœ koszt, jednak
zawsze mniejszy od uzyskiwanego dobra. Jest to sytuacja,
gdy my tworzymy rzeczywistoœæ.
Wiadomym jest, ¿e dotarcie samemu do Wy¿szego Ja
jest bardzo trudne bez znajomoœci technik lub znaj¹cego je
pomocnika. Co wówczas? Omijamy w takiej sytuacji dotarcie bezpoœrednie i przekonujemy SAMI SIEBIE o koniecznoœci stworzenia okreœlonej sytuacji, w naszym mniemaniu,
nam potrzebnej. Tu nastêpuje kreacyjna rola naszej MYŒLI. Najpierw dociera ona do naszego Wy¿szego Ja. Je¿eli
zawiera du¿y ³adunek wiary i odpowiedni¹ koncepcjê,
wówczas Wy¿sze Ja przy³¹czy siê do realizacji i w³¹czy swoj¹,
tym razem Bosk¹, MYŒL. Skutek jest zapewniony. K³opot
le¿y w tym, ¿e Wy¿sze Ja analizuje stopieñ naszego zapotrzebowania i celowoœæ projektu. Wa¿ny jest nasz stopieñ
zaanga¿owania oraz zdeterminowanie. Je¿eli wszystko
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nastêpuje w nale¿ytym, w ocenie Wy¿szego Ja, natê¿eniu,
niew¹tpliwie osi¹gniemy sukces. Wówczas rzeczywistoœæ,
je¿eli pominiemy dzia³anie, dostosowana zostanie do naszej MYŒLI, byæ mo¿e, ¿e ze wszystkimi tego konsekwencjami.
O tym wszystkim wiedz¹ wielcy Mistrzowie. S¹ to ludzie
wielce rozwiniêci duchowo, którzy ca³e ¿ycie poœwiêcili na
medytacje, potrafili wnikn¹æ w g³¹b siebie tak g³êboko, ¿e
zrozumieli ISTOTÊ WSZECHŒWIATA, a nawet BOGA.
W ich przypadku nie mo¿na mówiæ o œwiadomoœci Wy¿szego, Œredniego czy Ni¿szego Ja, gdy¿ oni s¹ ju¿ Œwiadomoœci¹
Energii. Posiadaj¹ za ¿ycia Œwiadomoœæ Energii niewcielonej, czyli takiej, która funkcjonuje w Zaœwiatach, tj. bez
blokady pamiêci. Wypracowali sobie sami tak¹ umiejêtnoœæ. Z tak¹ wiedz¹ maj¹ równie¿ olbrzymie zdolnoœci,
wynikaj¹ce z Boskoœci cz³owieka. S¹ to mo¿liwoœci takie
same jak Wy¿szego Ja, dziêki czemu potrafi¹ nawet kontrolowaæ przebieg procesów fizjologicznych w³asnego cia³a
(zadanie to spe³nia zawsze Œrednie Ja). Wiedz¹, jak materializowaæ przedmioty, przenosiæ siê w inne miejsca na
zasadzie dematerializacji i materializacji, wznosiæ siê w powietrze oraz maj¹ inne, niedostêpne dla zwyk³ego œmiertelnika mo¿liwoœci. Nie s¹ to ¿adne kuglarskie sztuczki. Oni
równie¿, je¿eli ich ktoœ o to zapyta, a zechc¹ udzieliæ odpowiedzi, powiedz¹, ¿e wszystko to dzieje siê za pomoc¹
MYŒLI. Poniewa¿ s¹ ONI na poziomie Wy¿szego Ja, wiêc
ich równie trudno jest namówiæ do wykorzystania posiadanych umiejêtnoœci. Wiedz¹ wiêcej od innych, s¹ bardziej
rozwiniêci duchowo i dlatego zdaj¹ sobie sprawê, ¿e ingerencja w ¿ycie cz³owieka najczêœciej nie jest potrzebna.
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Wiedz¹, dlaczego coœ siê zdarza i czemu s³u¿y w ¿yciu cz³owieka, dlatego tylko bardzo rzadko w nie ingeruj¹.
My nie wiemy, ale mamy woln¹ wolê. Za skutki równie¿
my odpowiadamy. Nam wolno! Ale przy tym wszystkim
musimy pamiêtaæ o bardzo wa¿nym aspekcie naszego ¿ycia.
Powtórzmy to ponownie: Skoro nie wiemy, dlaczego coœ
siê zdarza oraz czemu s³u¿y, nie potêpiajmy i nie os¹dzajmy. Mamy zbyt ma³o informacji o tym, dlaczego siê
coœ wydarzy³o.
Kreacyjna rola myœli mo¿e przejawiaæ siê w doœæ dziwny
dla nas sposób. Przyjmijmy, ¿e u¿yliœmy naszej MYŒLI (koncepcja + wiara + dzia³anie) do dostosowania rzeczywistoœci
do naszych potrzeb. Cel jest tak bliski, ¿e a¿ stuprocentowy.
Cieszymy siê, ¿e ju¿ go osi¹gnêliœmy i... sta³ siê on dla nas
niedostêpny. Co siê sta³o? MYŒL nasza wypracowa³a sytuacjê nam potrzebn¹. My, nie maj¹c pe³nej realizacji, zachowywaliœmy siê tak, jak gdyby sukces zosta³ osi¹gniêty.
To wystarczy³o! Sami uznaliœmy, ¿e mamy to, czego chcemy. Dalsza realizacja nie by³a potrzebna. Trzeba wiêc panowaæ nad emocjami. Zbyt wczesne i mocne odsuwaj¹
sukces, czasami na zawsze. Wielu ludzi to wie, ale nie znaj¹
oni mechanizmu dzia³ania i dlatego uwa¿aj¹, ¿e s¹ przes¹dni i nigdy przed realizacj¹ swoich planów o nich nie
mówi¹, „¿eby nie zapeszyæ”. Postêpowanie sk¹din¹d s³uszne, zwa¿ywszy na fakt, ¿e w grê mog¹ wchodziæ równie
kreacyjne myœli innych ludzi.
I tu dochodzimy do zagadnienia: Czy myœl jest kreacj¹
czy destrukcj¹? Nale¿y uznaæ, ¿e nie ma tu ¿adnej przeciwstawnoœci. MYŒL zawsze jest kreatywna! Destrukcja to te¿ forma kreacji, tylko przeciwstawna do czegoœ,
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co istnieje. Ale zawsze coœ tworzy. Je¿eli MYŒL stworzy
stó³, to równie¿ MYŒL mo¿e go zlikwidowaæ. Jest to proces kreowania unicestwiania. Ale nie jest to takie wa¿ne.
Mo¿emy zgodziæ siê, ¿e kreowanie unicestwiania to destrukcja. Przedstawiono taki sposób rozumowania, ¿eby
uzmys³owiæ, ¿e MYŒL mo¿e, dziêki swojej kreatywnoœci,
szkodziæ.
Szkodzimy nie tylko sami sobie, ale mo¿emy szkodziæ
innym. Pomiñmy fakt, gdy nasze celowe dzia³ania myœlowe zmierzaj¹ do zaszkodzenia komuœ. Odrzuæmy tak¹ sytuacjê, przynajmniej na razie.
Otó¿, nasze „zwyk³e” myœli, je¿eli zawieraj¹ ³adunek
z³oœci, niechêci, nienawiœci i innych negatywnych treœci,
szkodz¹ nam samym na zasadzie: wszystko jest Jednoœci¹,
wiêc wysy³anie myœli o negatywnej treœci uderza równie¿
w nas samych, nie tylko w ich adresata. Dzieje siê tak, pomimo ¿e nie podejmujemy ¿adnych dzia³añ, a tylko myœlimy. To wystarcza. BÓG to odbiera.
Je¿eli Zasada Jednoœci Wszechœwiata jest ma³o zrozumia³a, przestrzegajmy innej z niej siê wywodz¹cej: nikomu
nie wolno szkodziæ!
Magia to te¿ nic innego ni¿ kreowanie rzeczywistoœci
MYŒL¥. S¹ dwa rodzaje magii: czarna i bia³a.
Czarna Magia to umiejêtnoœæ szkodzenia, MYŒL¥ i zabiegami towarzysz¹cymi, w celu osi¹gniêcia po¿¹danego stanu sprzecznego z wyborami, dokonanymi na podstawie
wolnej woli cz³owieka, przeciwko któremu dzia³ania te s¹
skierowane. Jest to postêpowanie oceniane nagannie i przynosz¹ce równie¿ szkodê osobie, która siê w takim celu magi¹
pos³uguje.
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Bia³a magia to intensywniejszy sposób tworzenia rzeczywistoœci bez, w naszym pojêciu, szkodzenia innym.
Wspomniano o nich tylko dla zwyk³ej potrzeby wyczerpania poruszanego tematu.
Powy¿ej opisano mo¿liwoœci, jakie stwarza MYŒL dla
Energii w materii, czyli dla cz³owieka. A w jaki sposób pos³uguje siê MYŒL¥ Energia w Zaœwiatach? Ca³kiem podobnie. Nie kreuje rzeczywistoœci materialnej dla siebie, gdy¿
takiej rzeczywistoœci nie posiada. Jednak potrafi oddzia³ywaæ na materiê, gdy np. znajduje siê w ludzkim œwiecie,
nie bêd¹c w materii w³asnego cia³a.
Nie wiadomo jednak, dlaczego nie wszystkie Energie to
robi¹? Czy dlatego ¿e nie mog¹ (brak zezwolenia), czy dlatego ¿e nie maj¹ stosownych predyspozycji czy te¿ dlatego
¿e nie istnieje, wed³ug ich oceny, ku temu ¿adna potrzeba?
Z tego, co wiadomo, to umiej¹ zmieniaæ (lepiej zabrzmi
dostosowywaæ) rzeczywistoœæ, materializowaæ przedmioty
i ingerowaæ fizycznie w ¿ycie ludzi. Potrafi¹ zapewne wiele
innych rzeczy, ale czy wszystkie, oraz dlaczego te a nie inne
pozostaje (jeszcze) tajemnic¹. Mo¿emy tylko przypuszczaæ,
¿e owe szczególne umiejêtnoœci wynikaj¹ ze stopnia ich
Rozwoju Duchowego oraz zaanga¿owania w okreœlone, realizowane przez nich projekty doskonalenia siebie i innych,
oraz, oczywiœcie, z MI£OŒCI.
Wiadomo, ¿e MYŒL w Zaœwiatach równie¿ stanowi narzêdzie kreowania, tym razem, niematerialnej rzeczywistoœci. Energie mog¹ wytworzyæ sobie, stosown¹ do swoich
wyobra¿eñ, rzeczywistoœæ, w której pragn¹ egzystowaæ. Dla
nas by³aby to rzeczywistoœæ holograficzna, ale jakie znaczenie ma to dla Energii, które potrafi¹ wszystko przenikaæ?
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Dla nich nasza materia to te¿ holografia dziêki predyspozycjom, które posiadaj¹.
Ponadto MYŒL dla Energii s³u¿y jako sposób kierowania
sob¹. To znaczy wystarczy, ¿e pomyœli o tym, i¿ chce odwiedziæ kogoœ lub gdzieœ byæ i ju¿ siê tam znajduje. Szybkoœæ przemieszczania siê jest niewyobra¿alna, równa
stwierdzeniu „szybka jak myœl”. Podobno z tego powodu
Energiom, które po œmierci cia³a wracaj¹ w Zaœwiaty, trudno siê zaadoptowaæ, gdy¿ nagle znajduj¹ siê w kilkunastu
ró¿nych miejscach, bo o nich pomyœla³y.
Mocno uogólniaj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, konkludujemy: Dziêki MYŒLI Energia w materii i poza ni¹ mo¿e
robiæ to, czego zapragnie poprzez swoje wyobra¿enia.
Jak problematykê MYŒLI przedstawia religia? Nieco inaczej, ale nie wyjaœnia zbyt wiele.
Religia docenia rolê MYŒLI. Myœl rozumie w znaczeniu
doœæ popularnym jako zindywidualizowany proces myœlenia, czyli wyraz istnienia œwiadomoœci.
Wprowadza dwie kategorie: „MYŒL” jako to, co by³o „najpierw...”, czyli co jest prapocz¹tkiem Wszystkiego, Co Istnieje, oraz „myœli” jako wynik procesu myœlenia. Obydwie
kategorie s¹ pochodne dzia³ania œwiadomoœci.
Nie kwestionuje stwierdzenia „...najpierw by³a MYŒL”,
ale nie rozwa¿a dok³adnie, co stwierdzenie to oznacza, id¹c
raczej w kierunku zrównania MYŒLI z POMYS£EM.
Natomiast „procesowi myœlenia” przypisuje pewne znaczenie, ale inne ni¿ kreatywne. Stwarza nakaz myœlenia
pozytywnego, gdy¿ myœlenie negatywne uwa¿a za grzech
podlegaj¹cy karze (mo¿na zgrzeszyæ MYŒL¥, mow¹ i uczynkiem czy te¿ zaniechaniem). Nie wyjaœnia, dlaczego myœle105

nie negatywne (z³e) jest grzechem i jakie zagro¿enie stwarza. Wierny musi wierzyæ, ¿e tak jest.
Nie przypisuje „myœlom” mo¿liwoœci tworzenia. Wszystkie zmiany rzeczywistoœci o podbudowie parapsychologicznej, niemo¿liwe do wyt³umaczenia instytucje religijne
traktuj¹ jako zjawiska nadprzyrodzone, chocia¿ trzeba oddaæ, ¿e z oficjalnym stwierdzeniem CUDU s¹ ostro¿ne.
Dokonania nieoczekiwane i ponadnormalne (np. cudowne uzdrowienia), wed³ug funkcjonariuszy religijnych, wynikaj¹ z zasady „wiara czyni cuda”. Przy czym WIARA
traktowana jest jako WIARA w BOGA, a nie jako wiara
w powodzenie przedsiêwziêcia.
Czy dwa przedstawione w tym rozdziale ró¿ne spojrzenia na istotê MYŒLI to rozbie¿noœci, które siê ca³kowicie
wykluczaj¹? Z pewnoœci¹ nie. Mo¿e wiêc lepiej by³oby, gdyby
to zjawisko potraktowaæ nie jako coœ ponadludzkiego i ponadnaturalnego, lecz jako normalne zdarzenia wynikaj¹ce
z PRAW WSZECHŒWIATA, które mo¿na w miarê poprawnie i jasno wyt³umaczyæ? Wszak, jakby tego nie t³umaczyæ,
i tak dojdziemy do BOGA, gdy¿ ON te PRAWA ustanowi³.
A objaœnianie tego, co by³o dotychczas niemo¿liwe, spowoduje tylko lepsze zrozumienie ISTOTY BOGA i nie stanowi ¿adnego zagro¿enia dla religii i jej podstaw.
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ROZDZIAŁ VII

DLACZEGO
MNIE TO SPOTKAŁO?

P

ytañ, które stawia sobie cz³owiek w kontekœcie jego
egzystencji na Ziemi, jest bardzo wiele. Na niektóre próbowano ju¿ powy¿ej odpowiedzieæ, dostosowuj¹c odpowiedzi do potrzeb i mo¿liwoœci percepcyjnych obecnie ¿yj¹cych.
Na niektóre mo¿e znajdzie siê odpowiedŸ w dalszej czêœci
tej pracy.
W sytuacji, gdy dotyka nieszczêœcie, cz³owiek zadaje sobie zasadnicze pytanie: Dlaczego w³aœnie mnie to spotka³o? Wprawdzie odpowiedŸ na tak postawione pytanie
nie jest trudna, ale zrozumienie jej nastrêcza, niestety,
wiele k³opotu.
Owa prosta odpowiedŸ brzmi: Bo sam tego chcia³eœ! Ja
chcia³em? To przekracza wszelkie mo¿liwoœci pojmowania.
Oburzenie jest s³uszne, gdy¿ nikt nie chce byæ chory,
uczestniczyæ w cierpieniu najbli¿szych czy umieraæ z powodu wypadku lub nieuleczalnej choroby. Jak to siê wiêc
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dzieje, ¿e pomimo i¿ „nie chcemy”, jednoczeœnie „chcemy”, i co gorsza, owo „chcenie” jest na tyle mocne, ¿e wywo³uje niedogodnoœci w naszym ¿yciu?
Aby to wyjaœniæ, trzeba pokrótce przypomnieæ niektóre
stwierdzenia rozdzia³u poprzedniego (zobacz rozdzia³:
Wcielenie jako jedna z dróg do Zbawienia). Stamt¹d wiadomo, ¿e nasz pobyt na Ziemi to w³asny wybór. Ziemia
jest miejscem, gdzie, bêd¹c w materii, mo¿emy doznawaæ
(doœwiadczaæ) skutków wielu naszych wyborów. Dziêki
temu podnosimy moc energetyczn¹ tak niezbêdn¹ do osi¹gniêcia Zbawienia. Poniewa¿, bêd¹c Energi¹ w Zaœwiatach,
zmierzaj¹c¹ do Zbawienia, wiemy, czego nam brakuje (ró¿norodnoœæ owych braków jest olbrzymia), przed wcieleniem przygotowujemy sobie ca³y kompleks doznañ, których
chcemy doœwiadczyæ po urodzeniu a¿ do œmierci.
Zaplanowane doznania s¹ ró¿norodne i maj¹ na celu wype³nienie luk w naszych odczuciach. Luki te to nic innego jak
fragmenty CA£OŒCI NASZEGO PROGRAMU prowadz¹cego do Zbawienia. Natomiast CA£Y PROGRAM zosta³ tak
pomyœlany, abyœmy mogli osi¹gn¹æ Zbawienie dopiero wówczas, gdy NASZE DOZNANIA bêd¹ CA£KOWITE, czyli
WYCZERPUJ¥CE wszystkie mo¿liwoœci.
Takiego programu nie zrealizujemy poprzez jedno wcielenie. B³êdem by³oby twierdzenie, ¿e przez kilka, kilkaset
lub kilka tysiêcy. Liczba wcieleñ jest zindywidualizowana
dla ka¿dej Energii.
Ale to nie koniec k³opotów, wszak nie tylko chodzi o wcielenia w materiê na Ziemi. S¹ we Wszechœwiecie inne miejsca, gdzie Energie mog¹ siê doskonaliæ, zmierzaj¹c do
rozwoju duchowego. Jak widaæ, proces Zbawienia nie jest
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jednorodny ani nie ogranicza siê do doznañ charakterystycznych dla ziemskiej Cywilizacji.
Nas interesuje egzystencja na Ziemi w ciele ludzkim. Ono
jest przyczyn¹ naszych zmartwieñ i cierpieñ, ale i przyjemnoœci. Przed urodzeniem planujemy na naszej planecie: rodziców, rodzinê, œrodowisko spo³eczne, nasze zachowania,
mo¿liwoœæ wyborów oraz doznania, których powinniœmy
doœwiadczyæ, aby wype³niæ w³aœciwie pobyt w materii. Planujemy cierpienia i prze¿ycia przeciwne, radoœæ i smutek,
rozczarowania i zadowolenia. Jednak owe odczucia musz¹
wynikaæ z sytuacji ¿yciowej, w której siê znajdziemy. Nie
s¹ oderwane od naszego ¿ycia. Znaczy to, ¿e nasz wybór jest
swobodny, postêpowanie nacechowane woln¹ wol¹, ale skutki zawsze s¹ okreœlone owym wolnym wyborem.
Dla wartoœci doznañ owych skutków nie jest wa¿ne, czy
np. doznanie bólu nast¹pi na skutek naszego lekkomyœlnego postêpowania, czy stanie siê wskutek dzia³ania tzw. si³y
wy¿szej, czy celowego postêpowania innej osoby. Ból sami
sobie zaplanowaliœmy.
Podobnie bêdzie z przyjemnoœciami, je¿eli uwzglêdniliœmy je w swoim przysz³ym ¿yciu w materii. Chodzi o okreœlone doznania, a nie o zdarzenia je przynosz¹ce.
Skoro brakowa³o nam, jako Energii, doznañ wynikaj¹cych z mi³oœci – tylko w naszym ziemskim ¿yciu rozró¿niamy rodzaje MI£OŒCI, np. do dziecka, do rodziców, do
kobiety itp. MI£OŒÆ ma we Wszechœwiecie jedno znaczenie – (czyjejœ) i zaplanowaliœmy je, w ¿yciu na Ziemi
na pewno j¹ otrzymamy. Czy dostaniemy j¹ od tej czy
innej kobiety, a mo¿e od jakiegoœ mê¿czyzny (a mo¿e równoczeœnie), nie jest wa¿ne. Licz¹ siê doznania. Na Ziemi
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SAMI zabiegamy o te doznania, które przewidzieliœmy dla siebie.
I teraz odezw¹ siê sceptycy (i s³usznie): Czy ja by³bym
(jestem) na tyle bezrozumny, ¿eby planowaæ sobie ból i cierpienie oraz choroby i zmartwienia zamiast zdrowia, bogactwa i ¿ycia w ziemskiej szczêœliwoœci? ¯adna Energia nie jest
g³upia i dlatego wie, ¿e aby zrozumieæ Z³o, trzeba doznaæ
Dobrego, aby wiedzieæ, co oznacza Mi³oœæ, trzeba poznaæ
Nienawiœæ itp. Dopiero pe³ne doznanie WSZYSTKIEGO,
CO JEST, daje przepustkê do Zbawienia. St¹d takie planowanie. Teraz, w tym ciele, wypad³o, ¿e muszê uzupe³niæ
doznania choroby i ubóstwa, w innym np. choroby i bogactwa, a w jeszcze innym samego szczêœcia. Ka¿dy przyzna,
¿e w powy¿szych okolicznoœciach faktycznych inaczej przebiegaj¹ nasze doznania.
Z kolei wcale nas nie dziwi, gdy doznamy zdrowia, urody
i bogactwa. Wówczas nie zapytamy, dlaczego nas to spotka³o? A przecie¿ to te¿ sobie zaplanowaliœmy przed urodzeniem!
Zmaterializowana na Ziemi Energia otrzymuje blokadê
pamiêci, przez co nie wie, dlaczego nast¹pi³o wcielenie i dlaczego znalaz³a siê w œwiecie materii oraz dlaczego ¿ycie
przebiega w taki sposób. Staje siê cz³owiekiem, który doznaje ca³ej ró¿norodnoœci bodŸców przez okres pobytu na
Ziemi. Maj¹c zablokowan¹ pamiêæ, czêsto zadaje sobie
pytania: Po co ja tu w³aœciwie jestem?; Jak powinienem
w okreœlonej sytuacji post¹piæ?; Co bêdzie po œmierci itp.?
Skoro cz³owiek nie zna powodów, dla których siê tu znalaz³, wiêc jak mo¿e realizowaæ nakreœlony przez Energiê
(czyli przez siebie) program? Doœwiadczanie tzw. wra¿eñ
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negatywnych nie oznacza, ¿e my musimy je emanowaæ.
Wystarczy, jak bêdziemy ich odbiorc¹ (adresatem). Wspomniano ju¿ wczeœniej, i¿ tkwi w nim (w cz³owieku), jakkolwiek niekoniecznie wewn¹trz cia³a, tzw. Wy¿sze Ja, czyli
ta czêœæ Œwiadomoœci Energii, z któr¹ œwiadomoœæ cz³owieka (nasza) nie ma kontaktu. A w³aœciwie kontakt jest,
ale jednostronny lub czasami wybiórczo dwustronny.
Jednostronnoœæ kontaktu miêdzy œwiadomoœci¹ cz³owieka
a Wy¿szym Ja, które przecie¿ te¿ jest nasz¹ „czêœci¹”, gdy¿
Œwiadomoœæ Energii stanowi CA£OŒÆ, polega na tym, ¿e
Wy¿sze Ja jest Dozorc¹ naszych zachowañ w zakresie realizacji planu wcielenia. Dyrektywy, zreszt¹ bardzo subtelne i niczego nienakazuj¹ce, id¹ w jedn¹ stronê od
Wy¿szego Ja do œwiadomoœci cz³owieka. Tylko wyspecjalizowane jednostki ludzkie potrafi¹ dotrzeæ do Wy¿szego
Ja, a nawet przekonaæ Je o potrzebie zmiany sposobu realizacji programu.
Je¿eli program naszego pobytu w materii zostanie zrealizowany, ocenia to Wy¿sze Ja, wówczas cz³owiek umiera.
Decyduje o tym Wy¿sze Ja, dla którego, jako Œwiadomej
czêœci Energii, pobyt w ciele to niepotrzebna udrêka i „strata
czasu”, gdy wype³ni ju¿ swój program w d¹¿eniu do Zbawienia.
Jak widaæ, odpowiedŸ na pytanie: Dlaczego w³aœnie mnie
to spotka³o, jest teraz bardziej zrozumia³a. Ale to nie koniec wyjaœnieñ.
Nieco wy¿ej wspomniano, ¿e kontakt œwiadomoœci ludzkiej z Wy¿szym Ja jest jednostronny, a tylko niekiedy „wybiórczo dwustronny”. Tak, mamy pewien wp³yw na Wy¿sze
Ja i podejmowane przez nie decyzje. A co za tym idzie i na
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skutki takich naszych zachowañ. Powinno siê jednak pamiêtaæ, ¿e w dalszym ci¹gu udowadniamy twierdzenie, ¿e
jedyn¹ odpowiedzi¹ na pytanie: Dlaczego mnie to spotka³o, jest: Bo sam tego chcia³eœ!
Jaki wp³yw mamy na konsekwencje ¿yciowe, które nas
dotknê³y?
WyobraŸmy sobie, ¿e czegoœ bardzo pragniemy. Motywacja jest ogromna. Pragniemy np. nowego, lepszego telefonu
komórkowego. Telefon mamy, ale chêtnie go zmienimy. Ale
jak? Trochê ¿al nam pieniêdzy, a ponadto stary dzia³a dobrze i szkoda go wyrzucaæ. Pragniemy mimo wszystko nowego.
We Wszechœwiecie jest tak, ¿e myœl kreuje rzeczywistoœæ.
Pamiêtamy: NAJPIERW BY£A MYŒL... Energie o wielkiej mocy posiadaj¹ zdolnoœæ materializacji takich przedmiotów, o których pomyœl¹. Niektórzy Mêdrcy na Ziemi
te¿ tak¹ umiejêtnoœæ posiedli. Nam, zwyk³ym ludziom,
zdolnoœci takich brakuje, wiêc przyk³adem z aparatem komórkowym nikogo siê nie przekona, ¿e ka¿dy jest w stanie
sam sobie taki aparat stworzyæ.
Nie, w naszym przypadku wszystko siê odbêdzie inaczej.
Gdy motywacja bêdzie tak silna, czêsta i zdecydowana, to
przekonamy do naszego zamiaru Wy¿sze Ja. A z takim Pomocnikiem wszystko jest mo¿liwe.
Aparat dostaniemy, ale nie dziwmy siê okolicznoœciom,
w jakich to nast¹pi. Nie zawsze bêd¹ one przez nas akceptowane. Np. gdy oka¿e siê któregoœ dnia, ¿e do szatni,
w której siê razem z innymi rozbieraliœmy, ktoœ siê w³ama³. Wszystkich okradziono. Nam zabrano „komórkê”. Jest
wiêc uzasadnienie, aby kupiæ nowy aparat. Kupujemy go,
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gdy¿ to urz¹dzenie jest nam potrzebne w ¿yciu osobistym.
Ale czy akceptujemy okolicznoœci? Nigdy! Myœmy tego nie
chcieli.
¯yjemy w okreœlonych warunkach, nic nie „spada nam
z nieba”, wiêc nasze kreacyjne myœlenie i owe warunki dostosowa³y siê. Powy¿szy przyk³ad nie zosta³ wymyœlony.
Dotyczy³ osoby, która mia³a bardzo siln¹ zdolnoœæ kreacyjn¹
i kilkakrotnie, prawie zawsze, otrzymywa³a to, co chcia³a.
Jednak odbywa³o siê to pewnym kosztem.
Pó³ biedy, je¿eli zapotrzebowanie zosta³o zrealizowane
z pewn¹ strat¹ materialn¹. Gorzej jest, gdy skutkiem „zabiegów” jest zdrowie lub ¿ycie, np. marzymy o wiêkszej gotówce i otrzymujemy j¹ z polisy ubezpieczeniowej na ¿ycie.
A teraz pomyœlmy o naszych przesz³ych marzeniach i ich
realizacji. Zastanówmy siê nad swoimi dolegliwymi doznaniami i przypomnijmy, czy by³y one poprzedzone jakimiœ
naszymi zapotrzebowaniami. Dajmy przyk³ad: gdy jesteœmy znu¿eni codzienn¹, monotonn¹ prac¹, szczególnie
w warunkach ponurych dni jesiennych, czêsto myœlimy, ¿e
przyda³by siê nam chocia¿ krótkotrwa³y, kilkudniowy wypoczynek. Je¿eli motywacja nasza jest du¿a, a po analizie
Wy¿sze Ja przychyli siê do naszej proœby, to co siê wówczas
stanie? Dostaniemy ten wypoczynek: zwolnienie lekarskie
na skutek silnego przeziêbienia. Jak inaczej mo¿na by³o to
„za³atwiæ”, skoro nie chcieliœmy braæ i tak nadszarpniêtego
urlopu? Dlaczego zachorowa³em? Bo chcia³em! Oczywiœcie,
¿e nie chcia³em chorowaæ, ale chcia³em przez kilka dni
odpocz¹æ od monotonii pracy.
Ró¿norodnoœæ sytuacji jest wielka. Dlatego te¿ musimy
pamiêtaæ, ¿e jak czegoœ chcemy bardzo mocno, to najlepiej
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podejmowaæ okreœlone dzia³ania, zmierzaj¹ce do realizacji zamierzenia. Motywacja pomo¿e zawsze, ale bêdziemy
mieli kontrolê nad skutkami.
Z dotychczasowymi rozwa¿aniami wiêkszoœæ Czytelników siê zgodzi. Ale przysz³o najgorsze: nikt nie chce cierpieñ fizycznych ani œmierci. Nie by³o ¿adnej motywacji! Jak
to siê sta³o? OdpowiedŸ jest trudna do przyjêcia, ale te¿,
niestety, dotyczy nas samych.
Przyjmujemy z trudem, albo nie przyjmiemy w ogóle, wyjaœnienia, ¿e wszystko to zaplanowaliœmy przed naszym
urodzeniem. Jako cz³owiek nie mamy na to wp³ywu. Musimy to przejœæ dla naszego (Energii) dobra.
Co innego, gdy choroba nie wynika z naszego wczesnego
planowania. Dlaczego wówczas „mnie to spotka³o”? Te¿
sami jesteœmy temu „winni”. Przyjê³o siê stwierdzenie:
„choroba nie wybiera”. To prawda. My sami wybieramy
stan chorobowy.
Przyjrzyjmy siê sytuacji, gdy cz³owiek od wielu lat pali
papierosy. Wiemy, ¿e palenie jest przyczyn¹ wielu groŸnych chorób. Zdolnoœæ organizmu do odnawiania jest
ograniczona. Najpierw lekcewa¿ymy ostrze¿enia innych
i w³asnego cia³a. Palimy dalej. Potem zaczynamy siê zastanawiaæ. A gdy stan naszego zdrowia pogarsza siê, zaczynamy siê baæ skutków. I wówczas rozpoczyna siê kreowanie
naprawdê ciê¿kiej choroby. Myœl¹c o chorobie, boimy siê
skutków. Wywo³ujemy wilka z lasu. Wiadomym jest dla
nas, ¿e ta choroba, któr¹ mamy, spowodowana paleniem
papierosów, jest nieuleczalna, wiêc jej nie wyleczymy. Teraz wiemy ju¿, „dlaczego mnie to spotka³o”? Mechanizm
dzia³a bezb³êdnie. Przekonujemy o tym nasze Wy¿sze Ja,
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które zna charakter choroby. Ono siê z tym zgadza i...
umieramy.
Natomiast, gdy w porê rzucimy palenie, skutków jego
mo¿emy siê pozbyæ. Dolegliwoœci uznamy za minimalne.
Usuniemy je. Wówczas nigdy nie zadamy owego pytania,
dlaczego...?
S¹ jeszcze inne mo¿liwoœci, np. ucieczka w chorobê, gdy
okreœlona sytuacja ¿yciowa wywo³uje w nas odruch bezradnoœci. Nie wiemy, co robiæ. Wówczas wpychamy siê
w chorobê, któr¹ traktujemy jak ratunek, wybawienie z niekorzystnego po³o¿enia. Traktujemy to jako œrodek zastêpczy wobec naszej trudnej sytuacji. Robimy to nieœwiadomie?
Pozornie tak. Faktycznie tego chcemy, ale uparcie zadamy
pytanie: Dlaczego...? W tym przypadku, po g³êbokim zastanowieniu siê, sami mo¿emy taki zwi¹zek przyczynowo-skutkowy i odpowiedŸ znaleŸæ.
Ale jak znaleŸæ zale¿noœæ pomiêdzy chorob¹ dzisiaj a jej
przyczyn¹, która zaistnia³a w naszym dzieciñstwie lub, co
gorsza, w... trakcie naszego poprzedniego wcielenia?
Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e w jakimœ wcieleniu jako cz³owiek
przekonaliœmy Wy¿sze Ja o potrzebie innego przebiegu, w danej sprawie, naszego doznawania. Tamtym razem uniknêliœmy przykroœci, ale, niestety, coœ trzeba nadrobiæ. Tamten
brak doznania wlecze siê za nami, pomimo ¿e ostatnio czegoœ podobnego nie planowaliœmy dla siebie. Nazywaj¹ to
karm¹. To wygl¹da jak koszmar. Niestety, prawdziwy. Przyczyna le¿y zawsze w nas samych, ale odnalezienie jej to czasami poszukiwanie ig³y w stogu siana. Trzeba próbowaæ. Na
pocieszenie mo¿na dodaæ, ¿e s¹ sposoby, nie tylko parapsychologiczne, aby ci¹gn¹c¹ siê karmê zneutralizowaæ.
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Pozosta³oœci z dzieciñstwa, urazy psychiczne, powsta³e
z ró¿nych powodów, mog¹ daæ skutek w postaci dolegliwoœci chorobowych, nawet gdy jesteœmy dojrza³ymi ludŸmi. Przy czym nie s¹ to choroby psychiczne, lecz fizyczne.
Jest to jak gdyby odzwierciedlenie urazu psychicznego na
ciele fizycznym. Czy to te¿ nasza wina? Poniek¹d tak, albowiem nie poradziliœmy sobie sami z tym zdarzeniem, które
wywo³a³o uraz. A czasu mieliœmy du¿o: od dzieciñstwa do
dojrza³oœci. Gorzej jest, gdy sobie nie uœwiadamiamy wp³ywu zdarzenia z dzieciñstwa najpierw na nasz¹ psychikê,
potem cia³o. W³aœnie to te¿ mo¿na zaliczyæ do koszmaru,
z którego wyjœæ jest bardzo trudno.
S¹ pewne mo¿liwoœci wyjœcia z owych przykrych stanów,
tj. z konsekwencji karmy i urazów psychicznych z dzieciñstwa, ale ich opis w tym miejscu by³by zbyt d³ugi, a tym
samym odbiegaj¹cy od meritum. Wspomnieæ mo¿na tylko
o hipnozie czy regresingu, które to metody daj¹ czasami
bardzo dobre rezultaty w znalezieniu przyczyny choroby.
Zaleca siê je dopiero wówczas, gdy oficjalna medycyna oka¿e
siê bezradna.
Jak pokazano (czy przekonywaj¹co?), zawsze jesteœmy
„winni” temu, co nas spotyka. To stwierdzenie dotyczy
równie¿ tzw. zdarzeñ losowych. Czy s¹ takie zdarzenia?
Nale¿y w¹tpiæ.
Nawet wypadek samochodowy, do którego nie przyczyniliœmy siê? Tak! W sposób, jak to ju¿ opisywano, tzn. widocznie musieliœmy przejœæ doznania zwi¹zane np. z bólem,
pobytem w szpitalu, poznaniem bólu innych, zobaczeniem
umieraj¹cych itp. To, jak pamiêtamy, jest tzw. planowanie
przed urodzeniem.
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Gdybyœmy przyczynili siê do tego¿ wypadku, to te¿ o to
samo chodzi³oby, a mo¿e i o wiêcej, bo o doznania, wynikaj¹ce z kontaktów z prawem. Nie jest bowiem wa¿ne, w jaki sposób spowodujemy te doznania, wa¿ne jest, aby one
by³y.
A mo¿e chodzi³o nam o pieni¹dze? Tak d³ugo kreowaliœmy rzeczywistoœæ (zobacz rozwa¿ania powy¿ej), a¿ dostaliœmy te pieni¹dze jako odszkodowanie za ubytki w zdrowiu,
bêd¹ce skutkiem wypadku samochodowego.
Próbuj¹c wyczerpaæ temat (dlaczego mnie to spotka³o),
nale¿y przedstawiæ jeszcze jedn¹ sytuacjê. Nie jest ona
wprawdzie ca³kowicie adekwatna do opisywanych przyk³adów, ale skoro postawimy nasze pytanie, wiêc trzeba bêdzie z ca³¹ powag¹ na nie odpowiedzieæ.
Oto ona (sytuacja), poprzedzona naprawdê niewielk¹ dygresj¹.
Cz³owiek ma woln¹ wolê. Mo¿e postêpowaæ tak, jak
uwa¿a za stosowne. Musi jednak pamiêtaæ, ¿e wespó³ z Zasad¹ Wolnej Woli wystêpuje regu³a Przyczynowoœci i Skutku. Jak z tego wynika, œwiadomie dzia³aj¹cy cz³owiek musi
przed rozpoczêciem dzia³ania przewidzieæ skutki owego postêpowania. Musi przewidzieæ nie tylko skutki stuprocentowe, ale równie¿ i prawdopodobne (ewentualne). Stanie
wówczas przed wyborem: podj¹æ dzia³anie czy nie? Je¿eli
skutki mog¹ byæ ewentualne, niekorzystne dla niego, powinien rozwa¿yæ, czy warto dzia³aæ? A mo¿e lepiej dzia³ania zaniechaæ, gdy¿ mo¿e siê zdarzyæ coœ, czego nie chcê?
Ogólnie wiadomo, ¿e oczekiwanie takich subtelnych rozwa¿añ od wielu ludzi to mrzonka. Cz³owiek czêsto wybiera
wygodniejsze dla niego w danej chwili rozwi¹zanie. Bezza117

sadnie przypuszcza, ¿e zdarzenie w wariancie niekorzystnym nie nast¹pi. Je¿eli nast¹pi, to wówczas ma pretensje
do losu. Formu³uje je wtedy nieco ba³amutnie: Dlaczego
w³aœnie mnie to spotka³o? Tego móg³ siê spodziewaæ, wiêc
zaraz dodaje: Skoro tylu ludzi robi tak samo i ¿adna przykroœæ ich z tego powodu nie spotyka.
Wróæmy do anonsowanej sytuacji: jesteœmy na przyjêciu
u znajomych. Odrobinê piliœmy, ale nie tyle, by byæ w stanie nietrzeŸwoœci. Do domu mamy niedogodny dojazd.
Przyjechaliœmy samochodem, gdy¿ nie mieliœmy zamiaru
spo¿ywaæ alkoholu. Czujemy siê dobrze. Wsiadamy do
samochodu. Blisko domu inny nierozwa¿ny kierowca uderza w nasz samochód i na dodatek w pobli¿u znalaz³ siê
patrol policyjny. Konsekwencje wiadome, gdy¿ miernik
trzeŸwoœci nie uwzglêdni³ naszego przekonania, co do naszego stanu trzeŸwoœci. Ale pytanie: Dlaczego mnie to
spotka³o?, zadaliœmy!
Jako cz³owiek myœlimy innymi kategoriami ni¿ jako Energia, która okreœlone doznania zaplanowa³a. My raczej pragniemy tych przykrych unikn¹æ. Oczywiœcie, broñ Bo¿e,
abyœmy chcieli unikn¹æ bogactwa, które le¿y w zamiarach
Energii. Niech ju¿ bêdzie. Gorzej z nêdz¹ i chorobami. Tych,
mimo wszystko, nie chcemy. Cz³owiek lubi kombinowaæ
i co najdziwniejsze, „kombinacje” te w bie¿¹cym ¿yciu mog¹
okazaæ siê skuteczne. Ale powinien wiedzieæ, ¿e w ostatecznym rozrachunku i tak nie uniknie potrzebnych doznañ.
Unikniêcie niektórych zaplanowanych przykroœci jest
mo¿liwe. Najprostszy mechanizm, czyli przekonanie o takiej potrzebie Wy¿szego Ja, wcale nie jest proste do uru118

chomienia. Wy¿sze Ja nieugiêcie i bezwzglêdnie realizuje
zamierzenia Energii, tym bardziej ¿e pobyt w ciele chce
ograniczyæ do niezbêdnej potrzeby. Do tej bezwzglêdnoœci
dochodzi trudnoœæ z dotarciem do Niego. A nawet, gdy
dotrzemy, to jakich œrodków i argumentów musimy u¿yæ,
aby osi¹gn¹æ zamierzony rezultat? Jest to temat przynajmniej na oddzielny rozdzia³.
W tym miejscu mo¿na jedynie napisaæ, ¿e do Wy¿szego
Ja mo¿na dotrzeæ za poœrednictwem Ni¿szego Ja, wizualizacj¹, pokazaniem lub przekazaniem wielkiej motywacji oraz
modlitwami. Oczywiœcie, ¿e nie modlimy siê do Wy¿szego
Ja. Modlitwy przekonuj¹ Go jak¹œ okrê¿n¹ drog¹.
Modlitwy s¹ skuteczne, ale jaki dzia³a tu mechanizm,
trudno z du¿¹ doz¹ pewnoœci powiedzieæ. Najprawdopodobniej tylko poœrednio chodzi o modlitwê. W modlitwie
zawarta jest MYŒL, czyli to, co KREUJE rzeczywistoœæ (zobacz rozdzia³ pt. ROLA MYŒLI). Istnieje na pewno jedna
zale¿noœæ: Im wiêcej modlitw, im wiêcej modl¹cych siê, im
¿arliwsze s¹ one, tym osi¹gniêcie zamierzonego skutku jest
pewniejsze. MYŒL zawarta w modlitwach uruchamia mechanizm kreowania zdrowia, co powoduje jego poprawê
lub nawet ca³kowite wyleczenie. Z pewnoœci¹ jest to zwi¹zane, jak wszystko, z mechanizmami dzia³aj¹cymi we
Wszechœwiecie. Bêdzie to kiedyœ mo¿liwe do zbadania.
W przysz³oœci, gdy nasza wiedza w tym zakresie rozszerzy siê, zrozumiemy dok³adniej zasady owego zjawiska.
Obecnie mo¿emy jedynie stwierdziæ, ¿e ono istnieje oraz
dzia³a czasami bardzo skutecznie, czasami mniej, a czasami wcale. Skutecznoœæ zale¿y nie tylko od liczby modl¹cych siê i ich ¿arliwoœci. Razem z tymi elementami modlitwy
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musi iœæ wiara w wyzdrowienie. Chodzi tu o wiarê nie tylko modl¹cych siê, ale równie¿ osoby chorej.
Je¿eli chorobê i œmieræ z jej powodu zaplanowaliœmy przed
urodzeniem, wówczas modlitwy raczej nie pomog¹. Napisano „raczej”, gdy¿ istnieje mo¿liwoœæ, ¿e po zaplanowanych cierpieniach, wynikaj¹cych z choroby, modlitwy ow¹
chorobê „wylecz¹”. Jednak cz³owiek i tak wkrótce umrze,
gdy¿ œmieræ nast¹pi po wyczerpaniu programu ¿ycia na ziemi. Wówczas œmieræ nadejdzie „bez powodu”, w rozumieniu medycznym, lub te¿ zaistnieje zdarzenie (np. upadek
ze schodów), które ow¹ œmieræ uzasadni.
Gdy choroba zosta³a wywo³ana przez nas, w trakcie naszego ¿ycia w materii, to z pewnoœci¹ jest szansa na jej
wyleczenie dziêki zabiegom lekarskim wspomaganym modlitwami.
Czy same modlitwy i g³êboka wiara w wyleczenie mog¹
pomóc? Z pewnoœci¹ tak! Bywa³o to (i bywa) wówczas,
gdy lekarze okazywali siê bezradni.
Najwiêkszy problem polega na tym, ¿e nigdy nie wiadomo, czy okreœlone zdarzenie (np. chorobowe) wywo³ane
zosta³o nasz¹ postaw¹ (brakiem dba³oœci o zdrowie, pragnieniami, marzeniami, potrzebami), czy te¿ jest ono zaplanowane przez Energiê przed jej wcieleniem na Ziemi.
Niewiedza ta nie ma wp³ywu na zachowania ludzkie,
zmierzaj¹ce do ratowania ¿ycia i zdrowia, albowiem dzia³ania te wynikaj¹ z instynktu samozachowawczego. Bêd¹
one podejmowane zawsze, gdy¿ przywi¹zanie do cia³a i ¿ycia na Ziemi s¹ nam wpojone celowo przed urodzeniem.
Gdyby tak nie by³o, trudnoœci ¿ycia w materii nikt nie zniós³by zbyt d³ugo i sam, z w³asnej woli szybko wraca³by tam,
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sk¹d przyby³. Ale, gdzie wówczas móg³by doœwiadczaæ tego,
co tylko jest mo¿liwe na Ziemi i w naszej Cywilizacji?
Reasumuj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e dolegliwoœci i przyjemnoœci ¿ycia, niekoniecznie jednego, na Ziemi i w materii spotykaj¹ cz³owieka najprawdopodobniej (któ¿ to
obliczy?) w takim samym stopniu. BÓG jest Litoœciwy.
Przyjemnoœci nigdy nie wywo³uj¹ pytania: Dlaczego mnie
to spotka³o? Dolegliwoœci, szczególnie te du¿e, zawsze.
Przyjemnoœci i przykroœci przygotowujemy i zabiegamy
o nie sami. Czêœæ z nich planujemy przed urodzeniem jako
element niezbêdnych doznañ prowadz¹cych do Zbawienia.
Inne wynikaj¹ z naszej wolnej woli przyznanej cz³owiekowi na Ziemi, a w konsekwencji z istnienia Zasady Przyczynowoœci i Skutku. Jeszcze inne wywo³ywane s¹ przez nas,
w pojêciu cz³owieka, nieœwiadomie. Staj¹ siê faktami na
skutek naszego kreacyjnego, mocno umotywowanego d¹¿enia do uzyskania po¿¹danego stanu.
Tak wiêc nale¿y s¹dziæ, i¿ na pytanie: Dlaczego mnie to
spotka³o, z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ mo¿na odpowiedzieæ:
Gdy¿ tego chcia³em!
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ROZDZIAŁ VIII

OPUSZCZANIE CIAŁA
– KONIECZNOŚĆ CZY PRZYGODA?

R

ozpatrywanie omawianego zagadnienia nie bêdzie mo¿liwe bez oczywistego stwierdzenia, ¿e cz³owiek to „dusza i cia³o”. Dla wszystkich tych, którzy interesuj¹ siê parapsychologi¹, jest równie¿ oczywiste, ¿e dusza to œwiadoma
czêœæ cz³owieka zwana te¿ Energi¹. Owa Energia zosta³a
ucieleœniona w celu wykonania pewnego zadania (np. na
Ziemi), po wykonaniu którego wróci w tzw. Zaœwiaty (powy¿sze stwierdzenia s¹ znacznym uproszczeniem problematyki, jednak dla celów tej pracy zupe³nie wystarczaj¹ce).
Skoro ju¿ wiadomo, ¿e Energia zosta³a umieszczona
w materialnym ciele, wiêc najprawdopodobniej mo¿e je równie¿ opuœciæ. Energia („dusza”) opuszcza cia³o nie tylko po
œmierci, ale równie¿ mo¿e to robiæ za ¿ycia cz³owieka nie
powoduj¹c jego zgonu.
Opuszczenie cia³a w przypadku œmierci jest ca³kowicie
dla ludzi zrozumia³e. Cz³owiek wykona³ swoje zadanie,
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Energia nie ma wiêcej nic do uzyskania, po co tkwiæ w krêpuj¹cym gorsecie, jakim jest cia³o?
Cia³o to du¿a udrêka. Wszak oprócz cierpieñ, aczkolwiek czêsto koniecznych, jakie s¹ z nim zwi¹zane, mamy
jeszcze wiele ograniczeñ, których nie ma Energia w Zaœwiatach. Materia to ograniczenia w przenoszeniu siê w dowolne miejsce we Wszechœwiecie, zmniejszona percepcja,
brak odczucia Mi³oœci Najwy¿szej Energii itp.
Je¿eli przebywanie w ciele to k³opot, wiêc po przejœciu
zaplanowanej drogi ¿yciowej, uzyskaniu przez Energiê niezbêdnych wibracji, na skutek ró¿norodnych doznañ, zapada decyzja: Koñczymy to doœwiadczenie, w tym wcieleniu
wystarczy! Nastêpuje œmieræ cia³a. Energia nareszcie jest
szczêœliwa.
Czy taki scenariusz naszego cielesnego ¿ycia jest jedynym z mo¿liwych? Nie, ale najczêstszym. Mo¿e byæ jednak
inaczej.
Zdarza siê, ¿e program zaplanowany przez nas (Energiê) przed urodzeniem zostanie zrealizowany, umieramy, opuszczamy cia³o, ale wracamy. Dzieje siê tak
wówczas, gdy bardzo pragniemy do koñca doprowadziæ
nasze ziemskie cele, które powsta³y ju¿ w trakcie materialnego ¿ycia. Gdy istniej¹ jakieœ wa¿ne sprawy, np. opieka
nad naszym dzieckiem, które, naszym zdaniem, bez nas
i naszej mi³oœci wykolei siê, które s¹ tak siln¹ motywacj¹,
¿e przenosi siê ona równie¿ na nasze Wy¿sze Ja i ono
decyduje: Zostajemy jeszcze troszkê, aby tê sprawê doprowadziæ do koñca.
Dochodzi do tego na skutek naszej wolnej woli popartej
siln¹ motywacj¹.
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S¹ te¿ i inne mo¿liwoœci przed³u¿enia pobytu w materii.
Ju¿ po œmierci, krótko po niej, Energia przenosz¹c siê w Zaœwiaty, napotyka ow¹ Energiê Najwy¿sz¹, która przejawia
siê albo w postaci Œwiat³a o Niespotykanej Sile, przesyconego olbrzymi¹ Mi³oœci¹ albo te¿ w postaci bardziej przyswajalnej, chocia¿ te¿ œwietlistej, dla cz³owieka, np. Jezusa,
Matki Boskiej, Mahometa, Buddy. Energii jest wówczas wspaniale. W³aœciwie ma³o kto po takich doznaniach Mi³oœci i Bezpieczeñstwa pragnie wróciæ do cia³a. Jednak niekiedy poczucie
obowi¹zku ziemskiego zwyciê¿a i wówczas prosimy lub nawet domagamy siê, mimo wszystko, powrotu.
Takie proœby bywaj¹ skuteczne, oczywiœcie, je¿eli to nie
koliduje z realizacj¹ planów tych, do których chcemy wróciæ. Wówczas decyduje o tym ju¿ nie nasze Wy¿sze Ja, lecz
Ktoœ Inny. Tym Kimœ jest Energia Najlepiej Zorganizowana. Takie zjawisko mo¿na nazwaæ œmierci¹ z powrotem –
na ¿yczenie.
Wypada wspomnieæ o innych przypadkach, je¿eli mowa
jest o opuszczaniu Energii przez cia³o, gdy nie chcemy wracaæ do niego, gdy¿ jest nam w Zaœwiatach cudownie, ale
nie dokoñczyliœmy zaplanowanego do realizacji zadania
w materii i musimy wróciæ. Po takim powrocie s¹ olbrzymie pretensje (np. do lekarzy, je¿eli to dotyczy operacji), ¿e
wskutek dzia³añ innych ludzi, co jest oczywiœcie nieprawd¹,
powróciliœmy Stamt¹d, gdzie by³o tak wspaniale. Z regu³y
po takim powrocie nikt ju¿ nie boi siê œmierci, gdy¿ wydaje
mu siê, ¿e wie, jak tam jest – przyjemnie, bezpiecznie. Ponadto ludzie ci pod wp³ywem owych doznañ zmieniaj¹ siê
mocno. S¹ bardziej dojrzali duchowo. Mo¿na to okreœliæ
jako œmieræ z powrotem – na rozkaz.
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Opuszczenie cia³a przez Energiê zdarza siê te¿ z innych
przyczyn ni¿ œmieræ. Mo¿e ono nast¹piæ w trakcie ¿ycia.
Wezwanie jest specyficznym opuszczeniem cia³a. Wzywana bywa Energia takiego cz³owieka, któremu nale¿y
uzmys³owiæ, ¿e jego postêpowanie w materii ma pewien
cel. Chodzi o to, ¿eby pobytu w ciele nie zmarnowaæ, gdy¿
to skutkuje odwleczeniem mo¿liwoœci po³¹czenia siê z Bogiem. Owego wezwania i uzmys³owienia dokonuj¹ inne
Energie, o wiêkszej Mocy, które s¹ odpowiedzialne za wzywan¹ Energiê lub te¿ dokonuje tego Energia Najwy¿sza.
Znane s¹ i inne przyczyny opuszczania cia³a za ¿ycia.
Bywaj¹ przyczyny mechaniczne, np. na skutek du¿ego
wstrz¹su (wypadku), gdy nastêpuje jak gdyby Jej (Energii)
wydarcie z cia³a. Manifestuje siê to w formie ogl¹dania zdarzeñ z góry, lekkiego szoku wywo³anego niecodzienn¹ sytuacj¹, a potem szybkiego powrotu w materiê bez doznañ
zwi¹zanych ze Œwiat³em i Mi³oœci¹ (nieplanowane opuszczenie cia³a).
Równie¿ do tej samej grupy „opuszczeñ” (mechaniczne,
nieplanowane) mo¿na zaliczyæ sytuacje, gdy na skutek pewnych prze¿yæ zwi¹zanych z operacj¹ oraz np. u¿ytych do
znieczulenia œrodków chemicznych Energia unosi siê nad
sto³em operacyjnym, asystuje lekarzom, s³yszy ich rozmowy, a nawet, je¿eli nie jest zbytnio zaszokowana, wêdruje
sobie po szpitalu, przenikaj¹c œciany. Potem wraca i ju¿
w materii wprawia w zak³opotanie operuj¹cych, opowiadaj¹c o treœci ich rozmów i postêpowaniu w trakcie zabiegu.
Do grupy „mechanicznych” nale¿y zaliczyæ celowe postêpowanie ludzi umiej¹cych, np. poprzez stosowne uderzenie w okreœlone miejsce na ciele cz³owieka (m.in. w okolicy
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³opatki), doprowadziæ do opuszczenia cia³a przez Energiê.
Robi¹ tak czarownicy meksykañscy (planowane opuszczenie).
Inna mo¿liwoœæ w tej grupie (mechaniczne, planowane)
opuszczenia cia³a to samodzielne wprowadzenie siê w taki
stan, który skutkuje „wyjœciem” Energii i funkcjonowaniem
jej poza cia³em.
S¹ ku temu odpowiednie techniki. Jedn¹ z nich jest doprowadzenie w³asnego mózgu do tzw. synchronizacji pó³kul (nastêpuje to na skutek dozowania szumów o okreœlonej
czêstotliwoœci, innej dla ka¿dego ucha) oraz œwiadomej próbie wyzwolenia siê z cia³a. Mo¿e to te¿ nast¹piæ w wyniku
samoistnego wprowadzenia siê w stan przedsennej czêstotliwoœci pracy mózgu i doprowadzenie si³¹ myœli do opuszczenia cia³a.
Inne mo¿liwoœci z tej grupy, które mog¹ dawaæ wra¿enia
podobne do opuszczenia cia³a, ale w zasadzie nie jest to
jednoznacznie interpretowane, to: celowe u¿ywanie œrodków halucynogennych oraz hipnoza.
Hipnoza w zasadzie mo¿e dawaæ pewne odczucia, co do
opuszczania cia³a. Dzieje siê to na polecenie hipnotyzera,
ale nigdy nie wiadomo, czy uzyskany efekt to faktyczne
opuszczenie cia³a czy tylko przypomnienie takiego stanu
sprzed ostatniego wcielenia.
Jeœli chodzi o œrodki halucynogenne, to u¿ycie ich podobno mo¿e powodowaæ doznania przypominaj¹ce wyjœcie
z cia³a, ale nie jest to takie pewne, poniewa¿ trudno jest
owe doznania zarejestrowaæ, czy uznaæ za prawdopodobne
z uwagi na zak³ócenia pracy mózgu, nie mówi¹c ju¿ o mo¿liwoœci ich sprawdzenia.
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Przyjmuj¹c za kryterium œwiadomoœæ postêpowania
mo¿na wyró¿niæ dwa sposoby opuszczania cia³a: jeden, gdy
robimy to w naszym pojêciu nieœwiadomie, drugi, gdy do
tego zmierzamy ca³ym swoim postêpowaniem.
W postêpowaniu œ w i a d o m y m przygotowujemy siê
do tego starannie np. poszcz¹c, wykorzystuj¹c godziny
nocne, wchodz¹c w g³êbok¹ medytacjê itp. Po pewnym czasie, gdy opanujemy ow¹ technikê, wystarczy wy³¹cznie dyspozycja myœlowa.
Dzia³aj¹c n i e œ w i a d o m i e, opuszczamy cia³o z nieznanych nam przyczyn i w nieoczekiwanym momencie.
O ile postêpuj¹c œwiadomie jesteœmy przygotowani na
tego rodzaju zachowanie i oczekujemy go, o tyle nieœwiadome opuszczenie cia³a powoduje szok i wielkie poczucie
strachu oraz najczêœciej natychmiastowy powrót, gdy¿ sterowanie naszym „duchem” (Energia) nastêpuje myœl¹. A w
tym wypadku na skutek poczucia strachu nastêpuje skierowanie Energii do cia³a.
Kolejn¹ mo¿liwoœci¹ opuszczania cia³a jest sen. Tak¹
mo¿liwoœæ nale¿y zaliczyæ raczej do grupy nieœwiadomego
i nieplanowanego przez cz³owieka opuszczania cia³a, chocia¿ sen jest dzia³aniem planowanym.
Odró¿niamy sen w sensie procesu spania (Energia opuœci³a cia³o, które funkcjonuje jak organizm bez œwiadomoœci) od
snu w sensie wydarzeñ, w których Energia uczestniczy (œnienie), które po obudzeniu siê, czyli wyjœciu z procesu snu,
pamiêtamy.
Nie nale¿y tutaj rozpatrywaæ snu jako elementu fizjologii
(procesu spania), czyli w kontekœcie badañ pr¹dów przep³ywaj¹cych przez mózg œpi¹cego. Jest to odrêbne zagad128

nienie oceniane przez wyspecjalizowanych naukowców,
badaj¹cych bardziej materiê ni¿ œwiadomoœæ w sensie w³aœciwoœci Energii wcielonej w cia³o i funkcjonuj¹cej poprzez
to cia³o, czyli m.in. przez mózg.
Jest prawdopodobne (móg³by to ktoœ zbadaæ!), ¿e reakcja mózgu, w sensie przebiegu fal mózgowych – elektroencefalografia – by³aby taka sama w przypadku opuszczania
cia³a w trakcie tzw. zwyk³ego snu, jak i w przypadku œwiadomego opuszczenia cia³a przez Energiê.
Energia istniej¹ca w ciele jest przez jego niedoskona³oœæ
(wszak mamy tylko kilka zmys³ów) ograniczona w swoich
faktycznych mo¿liwoœciach. W³aœnie dlatego pragnie, z natury rzeczy, wyswobodziæ siê z cia³a i nieco np. „zregenerowaæ”. Jak to mo¿e zrobiæ? Jedynie poprzez jego opuszczenie
z zachowaniem mo¿liwoœci kontroli swych dzia³añ (œwiadome lub nieœwiadome opuszczenie cia³a) lub te¿ bez kontroli, gdy œwiadomoœæ cz³owieka nie jest dopuszczona ani
do decydowania, ani do pamiêtania.
Pozostañmy przy sytuacji nieœwiadomego dla cz³owieka
opuszczenia cia³a. Mo¿e to nast¹piæ w trakcie czynnoœci, któr¹
nazywamy snem (proces spania). Wówczas cia³o funkcjonuje tak samo jak w przypadku œwiadomego, zamierzonego
lub niezamierzonego jego opuszczenia. Energia siê uwalnia.
Steruje ni¹ Œwiadomoœæ Energii – Œwiadomoœæ Ni¿szego,
Œredniego i Wy¿szego Ja funkcjonuj¹ce dotychczas niejako
„oddzielnie” ³¹cz¹ siê, tworz¹c ponownie jedn¹ Œwiadomoœæ.
Cz³owiek (cia³o plus œwiadomoœæ) traci nie tylko kontrolê nad swoim cia³em, ale równie¿ i mo¿liwoœæ pamiêtania.
Po powrocie do cia³a Energii z jej Œwiadomoœci¹ zdolnoœæ
pamiêtania wraca. Cz³owiek przypomina (lub nie), co œni³.
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Cia³o cz³owieka funkcjonuje normalnie, gdy Energia je
opuszcza. Jest to mo¿liwe, gdy¿ jego procesami fizjologicznymi zarz¹dza ta czêœæ Energii, któr¹ nazwano Ni¿sze Ja,
poprzez niæ (niektórzy nazywaj¹ tê niæ równie¿ szarf¹ lub
sznurem) ³¹cz¹c¹ je z cia³em. Mo¿na obrazowo to przedstawiæ jako Energiê „na uwiêzi”, w przeciwieñstwie do
Energii „wolnej”, tj. niewcielonej. Cz³owiek (czy to jest
cz³owiek, skoro opuœci³a go œwiadomoœæ?) nie mo¿e wówczas sterowaæ cielesnym postêpowaniem (stan œpi¹czki),
ani te¿ nawet pamiêtaæ o tym, co siê wydarzy³o. Pamiêæ nie
tkwi w ciele cz³owieka, np. w mózgu, lecz w jego Œwiadomoœci, która „wraca” do cia³a (jako œwiadomoœæ cz³owieka)
po powrocie Energii. Po obudzeniu wydaje siê cz³owiekowi,
¿e wszystko dzia³o siê w jego mózgu w trakcie snu, czyli
tu, gdzie œpi, jakkolwiek nie teraz, tylko trochê wczeœniej,
w trakcie procesu spania.
Co robi Energia i gdzie ona jest, gdy cia³o, zreszt¹ poprzez celowe dzia³anie Energii, znajduje siê w stanie nieœwiadomoœci?
W momencie snu nastêpuje przeniesienie naszej, lub bardziej dok³adnie Œwiadomoœci Energii, w inne, ni¿ znajduje
siê w chwili snu cia³o miejsce. Mo¿e to byæ dowolne miejsce we Wszechœwiecie, w zale¿noœci od tego, jak¹ decyzjê
podejmiemy. Oderwanie od cia³a cechuje równie¿ utrata
pamiêci na poziomie œwiadomoœci cz³owieka.
Pamiêæ nie tkwi w mózgu, lecz w naszej Energii, której
cech¹ charakterystyczn¹ jest m.in. Œwiadomoœæ. Owa Œwiadomoœæ jest atrybutem ca³ego Wszechœwiata. W zwi¹zku
z tym wiedza Wszechœwiata jest dostêpna dla ka¿dej Ener-
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gii i dla tej „na uwiêzi”, i dla tej wyzwolonej z cia³a. Jednak
z pewnymi ograniczeniami.
Œwiadomoœæ Energii zna Zasady Wszechœwiata. Wie, do
czego zmierza, i zna wszystkie rozwi¹zania. Jednak wiedz¹c o tym, ¿e przed wcieleniem nastêpuje blokada pamiêci, dotycz¹ca przedcielesnej przesz³oœci, mo¿na wysnuæ
wniosek, ¿e niczego nie uczymy siê, tylko przypominamy.
Robimy to na poziomie œwiadomoœci cz³owieka (Œredniego Ja), który posiada funkcje logicznego zachowania, emocji czy pamiêci. Pamiêci w sensie pewnej mo¿liwoœci
gromadzenia wiadomoœci, mieszcz¹cej siê w mózgu nie ma,
wiêc nie mo¿e on tworzyæ marzeñ sennych. Pamiêæ tkwi
w Œwiadomoœci Energii. Jednak Ÿle pracuj¹cy mózg (choroba, œrodki halucynogenne) mo¿e odbiór zdarzeñ, docieraj¹cych do œwiadomoœci cz³owieka, zak³óciæ lub nawet
unicestwiæ.
Mózg, za poœrednictwem innych czêœci cia³a, jedynie
daje mo¿liwoœæ cz³owiekowi przekazywania wiedzy Energii na zewn¹trz. Mózg to narzêdzie, dziêki któremu mo¿emy m.in. wyra¿aæ, za poœrednictwem mowy, np. krtañ,
struny g³osowe, jêzyk, swoje zasoby wiedzy (w³aœciwie
chodzi o zasoby wiedzy przyznane nie nam, a naszej Energii; my jako ludzie tylko j¹ przypominamy), powsta³e na
skutek przypomnienia.
Przypomnienie informacji mo¿e nast¹piæ dziêki uczeniu
siê. Uczenie siê odblokowuje wiedzê Energii, zablokowan¹
przed wcieleniem, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest
to potrzebne Energii do realizacji zadania, dla jakiego zosta³a wcielona w materiê.

131

Mózg niczego nie gromadzi ani nie przechowuje. Jest to
raczej odtwarzacz tego, co wykreuje lub raczej przekazuje
cz³owiekowi Œwiadomoœæ Energii. Jednak jest on tak skonstruowany, ¿e nie wszystkie przekazy od Œwiadomoœci Energii do œwiadomoœci cz³owieka mog¹ dotrzeæ. Wp³yw na to
ma konstrukcja mózgu oraz decyzje tzw. Wy¿szego Ja.
Mózg zbudowany zosta³ niejako „na wyrost”. Urz¹dzenie to ma wiêksze mo¿liwoœci ni¿ je obecnie wykorzystuje
cz³owiek. Pozosta³e umiejêtnoœci zosta³y celowo zablokowane. Odblokowanie ich nast¹pi, gdy cz³owiek bardziej
rozwinie siê duchowo. Wówczas uzyska szersz¹ mo¿liwoœæ
postrzegania Wszechœwiata. Bêdzie to postrzeganie pozazmys³owe. Znaczy to, ¿e rozszerzy widzenie Wszechœwiata
ponad aktualne mo¿liwoœci jego zmys³ów. Mo¿e bêdzie to
podobne do mo¿liwoœci Energii „na uwiêzi”?
Odblokowywanie mózgu ju¿ nastêpuje, aczkolwiek bardzo powoli, na skutek indywidualnego rozwoju duchowego
cz³owieka, ale przede wszystkim na skutek celowego kierowania na niego dodatkowych czêstotliwoœci z Kosmosu.
Je¿eli Energia opuœci nasze cia³o, to po pierwsze – cia³o
jako mechanizm mo¿e funkcjonowaæ pod wzglêdem fizjologicznym normalnie, a po drugie – traci mo¿liwoœci, jakie niesie ze sob¹ istnienie œwiadomoœci. To znaczy,
mo¿liwoœæ zapamiêtywania, umiejêtnoœæ kierowania swoim cielesnym postêpowaniem. Ogólnie mówi¹c, cia³o traci
mo¿liwoœæ wszelkich celowych, œwiadomych dzia³añ.
Jest jednak ³¹cznik pomiêdzy cia³em a Œwiadomoœci¹. Jest
to niæ ³¹cz¹ca cia³o z dusz¹. W³aœnie ona powoduje, ¿e informacje o dzia³aniu cia³a stale docieraj¹ do Œwiadomoœci
Energii, która mo¿e b³yskawicznie, w razie potrzeby, do132

trzeæ i zasiedliæ cia³o, gdyby np. zachodzi³a potrzeba spe³nienia jakiejœ czynnoœci fizjologicznej, czy wstania i podejœcia do p³acz¹cego dziecka.
Jak to siê jednak dzieje, ¿e niektórzy ludzie pamiêtaj¹
swoje sny lub raczej pamiêtaj¹, gdzie byli i z kim siê kontaktowali w czasie, gdy cia³o spa³o, a inni nie lub tylko fragmentarycznie?
Wszystko zale¿y od indywidualnej zdolnoœci mózgu i od
Wy¿szego Ja. Ono decyduje, co nale¿y pamiêtaæ ze snu,
m.in. dlatego, by mo¿na by³o wykorzystaæ informacje uzyskane w taki sposób lub te¿, aby zastanowiæ siê, w celu
realizacji planu sprzed urodzenia, dlaczego w³aœnie coœ
okreœlonego, charakterystycznego siê przyœni³o. Natomiast
dok³adnoœæ przekazu zale¿y od stopnia sprawnoœci mózgu.
Tak wiêc doszliœmy do wniosku, ¿e œnienie to nic innego
jak uczestnictwo lub obserwacja wydarzeñ przez Energiê.
Jest ono mocno zindywidualizowane, a wyjaœnianie snów
za pomoc¹ ustalonych symboli nie przyniesie nigdy po¿¹danych efektów, np. proroczych. Œnienie mo¿e byæ interpretowane jedynie przez osoby, które ich dozna³y, a na
dodatek doskonale znaj¹ siebie.
Jak powstaj¹ sny rozumiane w sensie obrazów?
Jest to zwyk³a obserwacja Energii. Wydarzenia, powstaj¹ce w trakcie spania, nastêpuj¹ po opuszczeniu cia³a przez
Energiê (chodzi, jak pamiêtamy, o Energiê niepodzieln¹ na
Ni¿sze, Œrednie i Wy¿sze Ja, lecz o Energiê scalon¹) i eksplorowaniu przez ni¹ Wszechœwiata. Wyzwolona z cia³a
Energia decyduje, dok¹d chcia³aby siê udaæ, co zobaczyæ,
z kim siê spotkaæ oraz co póŸniej cz³owiekowi z tych doznañ przekazaæ.
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W trakcie tych eksploracji spotyka siê z innymi Energiami lub zwiedza te rejony Kosmosu, które j¹ interesuj¹. Mo¿e
spotykaæ siê z Energiami osób ¿yj¹cych lub te¿, w ludzkim
pojêciu, zmar³ych. Równie¿ z ow¹ nasz¹ Energi¹ mog¹
chcieæ spotykaæ siê inni.
Jak reaguje cz³owiek na takie obrazy?
Ucieleœniona œwiadomoœæ cz³owieka interpretuje obrazy
i informacje, ale czêsto nie wie, co z nimi zrobiæ. Je¿eli mo¿e,
to bada zwi¹zek przyczynowo-skutkowy pomiêdzy okreœlonym snem a zdarzeniem, jakie po nim nast¹pi³o. Np.
je¿eli po ka¿dym œnie, raczej spotkaniu z lec¹c¹ wron¹,
nastêpuje œmieræ kogoœ znajomego, to wówczas wiadomo,
co bêdzie po kolejnym takim spotkaniu. Jednak nie wiadomo, ani kto, ani kiedy umrze. Taki sen (spotkanie?) mo¿na
by nazwaæ symboliczno-informacyjnym. Po tym ostatnim
przyk³adzie (z wron¹) powstaje pytanie: Czy to istotnie jest
spotkanie, czy te¿ jest to tylko pewien „holograficzny” twór?
Spotkanie istotnie by³o, ale nie ma pewnoœci, czy wrona
faktycznie istnia³a, czy te¿ zosta³a stworzona, gdy¿ Wy¿sze
Ja chcia³o coœ œwiadomoœci cz³owieka przekazaæ. Takie holograficzne, symboliczne informacje otrzymujemy najczêœciej z rana, tu¿ przed obudzeniem siê. Byæ mo¿e Wy¿szemu
Ja zale¿y, abyœmy tych informacji nie zapomnieli. Aby to
zrobiæ, pos³u¿y³o siê pewnym symbolem. Symbol ten bêdzie siê powtarza³ przed dojœciem do wiadomoœci cz³owieka okreœlonego zdarzenia. St¹d równie¿ mog¹ pojawiaæ siê
owe sny nazwane powy¿ej „symboliczno-informacyjnymi”.
Cz³owiek niektóre sny uznaje za prorocze, gdy wprost
pokazuj¹ zdarzenia, które maj¹ nast¹piæ. Mo¿e to byæ ostrze¿enie id¹ce od Wy¿szego Ja, gdy¿ uzna³o Ono, ¿e na tym
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etapie naszego rozwoju duchowego skutków danego zdarzenia nie musimy prze¿ywaæ. Ale niekoniecznie jest to
jedyne wyjaœnienie, gdy¿ wiedz¹c o tym, ¿e wszystko dzieje siê równoczeœnie, mo¿e po prostu zobaczyliœmy coœ (czyli
jeden z mo¿liwych wariantów „przysz³oœci”), w trakcie
swoich wêdrówek, nie w kolejnoœci liniowej, do której jesteœmy przyzwyczajeni. Mo¿e byæ te¿ i tak, ¿e musimy prze¿yæ okreœlone doznania, ale niekoniecznie musi to nast¹piæ
w naszej rzeczywistoœci materialnej (zob. przyk³ad z l¹duj¹cym na wie¿owcu samolotem). Wówczas stworzona jest
dla nas pewna symulacja niejako uzupe³niaj¹ca nasze doznania, co podnosi stan naszej (ENERGII) tzw. wibracyjnoœci na wy¿szy poziom.
Treœæ wydarzeñ (snów) mo¿e byæ ró¿norodna i nie tu
jest miejsce na ich opisywanie. Nie nale¿y do nich przywi¹zywaæ nadmiernej wagi. Ot, nasza Energia gdzieœ by³a, coœ
zobaczy³a, znalaz³a siê w okreœlonych sytuacjach, bo taka
by³a jej wola lub wola innych Energii, aby wejœæ z nasz¹
w jakiœ kontakt. Jednak mimo to warto siê nad ka¿dym
snem zastanowiæ i spróbowaæ oceniæ, czy Wy¿sze Ja chcia³o nam coœ przekazaæ, co pomo¿e nam w naszym rozwoju
duchowym lub te¿ w codziennoœci naszego ¿ycia.
Nasze cia³o jest zbyt niedoskona³e, ograniczaj¹ce odbiór
wszystkich aspektów podró¿y Energii, abyœmy mogli, jako
fizyczni ludzie, wszystko w³aœciwie zinterpretowaæ. St¹d te¿
i nasza ograniczona percepcja i takie¿ zrozumienie tego, co
widzieliœmy i gdzie byliœmy po powrocie Energii do cia³a.
Energia podczas snu cz³owieka odrywa siê od cia³a i wchodzi w ró¿norodne interakcje z innymi Energiami, które te¿
uwalniaj¹c siê od materii w czasie snu albo funkcjonuj¹
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w Zaœwiatach po œmierci cia³a, albo te¿ pochodz¹ z innych
cywilizacji niebêd¹cych cywilizacjami materialnymi.
Wszystkie te wêdrówki s¹ kierowane przez Œwiadomoœæ
Energii, ale nie ma na to wp³ywu wola cz³owieka, ani te¿
do œwiadomoœci cz³owieka nie dochodzi w ca³oœci przebieg
peregrynacji, ani treœæ odbytych „rozmów” czy spotkañ.
O tym, co ma dotrzeæ z owych wêdrówek do œwiadomoœci
cz³owieka, decyduje, jak wspomniano, Wy¿sze Ja i indywidualne mo¿liwoœci mózgu.
Je¿eli wierzyæ meksykañskim czarownikom, to nale¿y
stwierdziæ, i¿ istnieje mo¿liwoœæ sterowania postêpowaniem Energii, na poziomie Œredniego Ja, w trakcie Jej wêdrówek w czasie snu. Wymaga to podobno miesiêcy
treningu i wyj¹tkowej dyscypliny. Wówczas nastêpuje podobne zjawisko jak kierowanie nasz¹ Energi¹ po œwiadomie wywo³anym przez nas opuszczeniu cia³a. Mo¿emy
sterowaæ przebiegiem snu w taki sposób, w jaki kierujemy
swoim postêpowaniem w trakcie normalnego funkcjonowania Energii w materialnym ciele. Przy czym realizm snu
nie odbiega od realizmu w materialnym œwiecie ziemskim.
Mo¿emy wiêc prowadziæ dwa ¿ycia, obydwa dla naszej
œwiadomoœci rzeczywiste, chocia¿ ka¿de o innych zdolnoœciach postrzegania. Daje to olbrzymie mo¿liwoœci poznawcze. Chocia¿ z drugiej strony móg³by ktoœ dowcipnie
zapytaæ: Czy istotnie czasami nie mamy doœæ k³opotów
zwi¹zanych z jednym ¿yciem, aby prowadziæ jeszcze jedno?
No, w³aœnie! Ale przy za³o¿eniu, ¿e na ¿ycie w materii mamy
zbyt ma³y wp³yw (mówi¹c o ma³ym wp³ywie na nasze ¿ycie
w materii, oczywiœcie, mocno uproszczono tê problematykê. Wp³yw mamy zawsze, ale nie zawsze wiemy, w jaki
136

sposób mo¿emy go urzeczywistniæ) czy nie lepiej by³oby
w nocy, a nawet za dnia, przenosiæ siê w taki wymiar, w którym ¿ycie i sterowanie nim by³oby ³atwiejsze ju¿ chocia¿by
przez to, ¿e znik³aby materia, z któr¹ naprawdê jest wiele
k³opotu? By³by to naprawdê wielki relaks.
Niezale¿nie od tego, czy pamiêtamy po obudzeniu cia³a,
co œniliœmy, czy nie pamiêtamy, i tak wiadomo, ¿e gdzieœ
nasza Energia by³a. W trakcie eksploracji odwiedzaliœmy
najró¿niejsze miejsca we Wszechœwiecie i spotykaliœmy siê
z najró¿niejszymi Energiami, jak równie¿ i z tymi ucieleœnionymi.
Tak wiêc, dochodzimy do wniosku, ¿e to, co siê nam œni,
w wiêkszoœci nie jest nierealne, tylko rzeczywiste. Jest tylko, niestety, ograniczone w odbiorze po obudzeniu siê, niedoskona³oœci¹ materii, czyli naszego cia³a. Ograniczenie
owe jest tak du¿e, ¿e nie pozwala na okreœlenie stopnia
realizmu okolicznoœci, w jakich siê znajdowaliœmy. Innym
ograniczeniem jest, chyba zasadniczym, dba³oœæ Wy¿szego
Ja o niedopuszczenie do ludzkiej œwiadomoœci wiedzy o tym,
co mog³oby przeszkodziæ w realizacji naszych d¹¿eñ do
osi¹gniêcia niezbêdnego stopnia wibracji, dla którego nast¹pi³o wcielenie.
Opuszczanie cia³a, za ¿ycia, mo¿e byæ fascynuj¹cym zajêciem. Nie ma bowiem w takim przypadku wielu ograniczeñ w czasie ani w przestrzeni. Dusza wyzwolona z cia³a,
aczkolwiek na uwiêzi, odbiera wszystko bardziej intensywnie (np. kolory), kszta³tuje siê w swojej ziemskiej postaci
lub w formie Energii (jest to wiruj¹ca energia z elementami
„ognistych jêzyczków”), no i oczywiœcie, mo¿e przemieszczaæ siê w dowolne miejsce we Wszechœwiecie z szybkoœci¹
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myœli. S¹ tu jednak pewne ograniczenia, zdecydowanie
wiêksze ni¿ te, które ma Energia po œmierci cia³a.
Ograniczenia te wynikaj¹ z faktu istnienia tzw. sznura,
nici, która ³¹czy ¿yj¹ce cia³o z opuszczaj¹c¹ je dusz¹. Ta niæ
nie mo¿e byæ zerwana, je¿eli chcemy powróciæ do materii.
Jej zerwanie powoduje brak mo¿liwoœci powrotu i zgon cz³owieka.
Czasami zerwanie nici skutkuje wejœciem w œpi¹czkê,
z której nie ma powrotu. Wówczas funkcje regulacyjne cia³a, czy te¿ kontroli jego pracy przestaje spe³niaæ Ni¿sze Ja,
a przejmuje je aparatura medyczna. Nie dotyczy to przypadku, gdy na skutek uszkodzenia okreœlonego organu,
do podtrzymywania tylko jego funkcji potrzebna jest stosowna aparatura.
Dopóki cia³o nie wymaga podtrzymywania jego funkcji
sztucznie, znaczy to, ¿e niæ nie zosta³a zerwana, istnieje
mo¿liwoœæ powrotu Energii. Czyli, ¿e cz³owiek ¿yje. Gdy
cia³o funkcjonuje wy³¹cznie dlatego ¿e pod³¹czono je do
aparatury, oznacza to, ¿e ono tylko funkcjonuje.
Oczywiœcie, nie znaj¹c programu okreœlonego przez nas
przed wcieleniem, nie mo¿na kategorycznie wypowiedzieæ
siê w tej materii. Lekarze spe³niaj¹ swój obowi¹zek, a do
najbli¿szych nale¿y decyzja (nasza decyzja to iluzja, o tym
nie decyduje cz³owiek), co dalej... Jednak nie martwmy siê:
Nigdy cz³owiek nie umrze, gdy nie chce tego Wy¿sze Ja,
a Ono zrobi to dopiero wówczas, gdy osi¹gnie ustalony cel.
Dok³adnych przyczyn zerwania owego sznura nie znamy. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e ów sznur ³¹czy Energiê (duszê) z cia³em oraz decyduje o zakresie poznania
Wszechœwiata. Przekroczenie tego zakresu (wszak mamy
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woln¹ wolê) powoduje zerwanie sznura. Jego istnienie jest
powi¹zane z brakiem mo¿liwoœci pamiêtania wszystkiego
tego, co by³o przed urodzeniem.
Mo¿emy poznaæ, je¿eli nie wszystko, to bardzo wiele, ale
musimy zerwaæ wiêŸ z cia³em. Niektórzy na to siê decyduj¹, ale dopiero po wielu eksploracjach „na uwiêzi” i po
spe³nieniu swoich zadañ w materii ziemskiej. Wówczas jest
to ich œwiadoma decyzja, wynikaj¹ca z faktu nale¿ytego „doenergetyzowania” i chêci podjêcia dalszych dzia³añ na innych Poziomach Zaœwiatów.
Ograniczenia posiada równie¿ Energia, która zerwa³a
wiêŸ z cia³em. Ramy, które nas wówczas ograniczaj¹, to
w³aœnie owa wibracja, swoisty kod dostêpu do informacji, czyli zasób energii, któr¹ posiadamy, a któr¹ staramy siê podnieœæ, ucieleœniaj¹c siê w cz³owieka – istotê
ziemsk¹. Ale niekoniecznie ziemsk¹, wszak istniej¹ inne
cywilizacje, gdzie mo¿na to równie dobrze robiæ. Uzale¿nione to jest jednak od naszych potrzeb. Wcielanie
w ró¿nych cywilizacjach tej samej Energii jest mo¿liwe.
Jednak wówczas musi nast¹piæ wpisanie w duszê, materializuj¹c¹ siê w okreœlonej cywilizacji (je¿eli tam jeszcze nie byliœmy), cechy charakterystyczne owej Cywilizacji.
W przeciwnym razie istnia³by pewien dysonans, utrudniaj¹cy aklimatyzacjê w nowych warunkach spo³ecznych,
psychologicznych czy nawet klimatycznych.
Opuszczaj¹c cia³o, „na uwiêzi” mo¿emy nie tylko eksplorowaæ Ziemiê i Kosmos, ale równie¿ kontaktowaæ siê z Energiami funkcjonuj¹cymi w Zaœwiatach, jak te¿, i to jest
równie¿ niezmiernie fascynuj¹ce, z... ¿yj¹cymi, tj. Energiami w materii.
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Kontakty z Energiami, które opuœci³y cia³a na skutek
jego œmierci, to nasze kosmiczne spotkania z osobami
zmar³ymi. Mo¿emy spotkaæ siê z naszymi najbli¿szymi,
którzy zmienili formê istnienia. Ukazuj¹ siê oni nam w postaci, jak¹ znaliœmy, ale niekoniecznie. Mog¹ pokazaæ siê
w formie, w jakiej funkcjonuj¹ we Wszechœwiecie, tj. w³aœnie w postaci wiruj¹cej energii. Kontakt z nimi, a w³aœciwie porozumiewanie siê, nastêpuje równie¿ telepatycznie.
Wysoko zorganizowane Energie odpowiadaj¹ na pytania,
z a n i m je (pytania) postawimy, czyli jeszcze przed ich
sformu³owaniem.
Porozumiewanie siê z ¿yj¹cymi nastêpuje nie poprzez
ich cia³o (mózg, mowa), ale z ich Wy¿szym Ja, czyli na
zupe³nie innym, niedostêpnym ucieleœnionemu cz³owiekowi poziomie. Nastêpuje to te¿ telepatycznie. O tej „rozmowie” ludzka œwiadomoœæ (czyli Œrednie Ja) odwiedzanego
przez nas cz³owieka nie ma pojêcia, jakkolwiek skutki jej
(rozmowy) mog¹ oddzia³ywaæ na póŸniejsze jego zachowanie. Wszak w takiej sytuacji rozmawiamy z Wy¿szym Ja.
Nie znaczy to, ¿e istnieje mo¿liwoœæ sterowania ludŸmi w ten sposób. Takiej mo¿liwoœci nie ma, poniewa¿
sta³¹ kontrolê nad realizacj¹ programu wcielonej Energii
sprawuje Wy¿sze Ja, a ponadto ci, którzy œwiadomie
potrafi¹ opuszczaæ swoje cia³o, s¹ na takim poziomie rozwoju duchowego, i¿ nie szkodz¹ i nie d¹¿¹ do sterowania
kimkolwiek ziemskim ¿yciem. Ca³kowicie tego nie mo¿na
wykluczyæ, gdy¿ maj¹c dostêp do Wy¿szego Ja, mo¿emy go
przekonywaæ o celowoœci potrzebnego dla „kogoœ” zacho-
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wania cz³owieka, którego „reprezentuje” indagowane Wy¿sze Ja.
Ci, którzy opuszczaj¹ cia³o nieœwiadomie, s¹ przestraszeni i wracaj¹ do materii równie szybko, jak j¹ opuœcili.
Poza tym nie znaj¹ mo¿liwoœci, jakie daje w³aœnie taki
odlot.
Cech¹ charakterystyczn¹ eksploracji Kosmosu jest zdolnoœæ docierania w te miejsca, które siê chce odwiedziæ. Oznacza to, ¿e jest mo¿liwe œwiadome sterowanie, kierowanie
w³asnym zachowaniem po opuszczeniu cia³a. Mo¿na docieraæ do innych Cywilizacji albo z ich przedstawicielami (ukazuj¹ siê oni nam te¿ w formie Energii) spotykaæ siê w naszym
ziemskim rejonie.
Przy œwiadomym, kierowanym opuszczaniu cia³a i istniej¹cej blokadzie pamiêci, nale¿y pogodziæ siê z tym, ¿e
wielu obszarów i tajemnic Zaœwiatów nie mo¿na zg³êbiæ.
Pamiêæ tego, co by³o przed urodzeniem, zostanie odblokowana dopiero wówczas (aczkolwiek nie wiadomo, w jakim
zakresie), gdy wype³nimy swoje zadanie w materii i na d³u¿ej (np. do kolejnego wcielenia), a mo¿e i na sta³e, przeniesiemy siê w inny wymiar. Stanie siê to po œmierci naszego
cia³a, wszak nie po naszej œmierci, jako ¿e jesteœmy nieœmiertelni.
Aby uznaæ, ¿e powy¿sze wywody udzieli³y odpowiedzi
na postawione w tytule pytanie, trzeba zobaczyæ interesuj¹cy nas problem z ró¿nych punktów widzenia.
I tak: Je¿eli oceniaj¹cym bêdzie cz³owiek, to stwierdzi, ¿e
opuszczanie cia³a to koniecznoœæ w przypadku œmierci, ale
w ramach ¿ycia w materii jest to wielce interesuj¹ca przy-
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goda. Gdyby jednak spojrzeæ na to z punktu widzenia Energii
istniej¹cej w Nieskoñczonoœci ¯ycia, wówczas jest to wy³¹cznie koniecznoœæ (Wcielenie, jak pamiêtamy, jest jedn¹
z dróg prowadz¹cych do Zbawienia) posiadaj¹ca znamiona
przygody.
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ROZDZIAŁ IX

OPUSZCZANIE CIAŁA
... CIĄG DALSZY

D

otychczas omawiano czasowe opuszczanie cia³a przez
Energiê za ¿ycia cz³owieka. Jest to z pewnoœci¹ zagadnienie interesuj¹ce, nawet wiarygodnie udokumentowane i niebudz¹ce nadmiernych w¹tpliwoœci. Ale jest coœ
trudniejszego. Jak odpowiedzieæ (zrozumiale i wiarygodnie) na pytanie o opuszczenie cia³a na sta³e? Wszak Stamt¹d nikt w takiej samej postaci cielesnej nie wróci³? A nawet
gdyby wróci³, to i tak ludzie podejrzewaliby oszustwo,
gdy¿... STAMT¥D siê nie wraca.
Powroty ze œmierci klinicznej siê zdarzaj¹. A opisywane
potem doznania cz³owieka s¹, oczywiœcie, prawdziwe. To
nie ¿adne halucynacje. Oni TAM byli naprawdê i wszystko
widzieli faktycznie. Jest jednak pewien szkopu³. Byli TAM
zbyt krótko, aby dok³adnie opisaæ: co dalej...?
Blokada pamiêci sprzed urodzenia dzia³a dok³adnie. Pamiêtamy tylko tyle, ile sobie przypomnimy w trakcie mate143

rialnego ¿ycia. A przypomnimy sobie tylko tyle, ile jest nam
potrzebne do realizacji naszego programu pobytu na Ziemi.
Jak wiêc jest TAM, tzn. w tzw. Zaœwiatach? Nikt tego
dok³adnie nie wie. Wiadomo tylko trochê. Ludziom obecnie potrzebna jest ta wiedza. Chc¹ wiedzieæ, co ich czeka
po œmierci cia³a. Jak maj¹ siê wówczas zachowywaæ? Strach
przed konsekwencjami ich dociekliwoœci ust¹pi³. A dotychczasowe religijne wyjaœnienia nie wystarczaj¹.
Wiadomoœci o tym, jak Tam jest, docieraj¹ do ludzi z ró¿nych Ÿróde³. Nie jest ich wcale tak ma³o. Wiedza ta pochodzi z wielu przekazów: Boskich (z treœci objawieñ), mediów
spirytystycznych, tzw. czanelingów (channeling), przejawiaj¹cych siê w najró¿niejszy sposób. Pod uwagê nale¿y
braæ równie¿ regresing (hipnotyczny i niehipnotyczny) oraz
relacje tych, którzy posiedli zdolnoœæ œwiadomego uwalniania siê od w³asnego cia³a, penetrowania w takim stanie
Wszechœwiata. Po powrocie opisywali swoje peregrynacje.
Channeling to nazwa pewnego zjawiska parapsychologicznego, polegaj¹cego na specyficznym kontakcie cz³owieka
z Kimœ Stamt¹d. Jest to œwiadomy lub nieœwiadomy (nieœwiadomy z punktu widzenia przekazuj¹cego) przekaz informacji od Energii, która uzna³a, ¿e wiedza o Zaœwiatach
lub te¿ inne informacje s¹ cz³owiekowi na obecnym etapie
rozwoju niezbêdne.
Œwiadomy przekaz nastêpuje, gdy cz³owiek stawia pytania (telepatycznie) Energii, a ona udziela odpowiedzi na
piœmie, kieruj¹c rêk¹ pisz¹cego. Pisz¹cy nie wie, co bêdzie
napisane. Jest to kontakt za pomoc¹ tzw. pisma automatycznego.
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Kontakt nieœwiadomy to taka sytuacja, gdy cz³owiek
posiadaj¹cy jakieœ specyficzne w³aœciwoœci oddaje w u¿ywanie swoje cia³o (np. gard³o, jêzyk i struny g³osowe) Energii, która wówczas swoim g³osem odpowiada na stawiane
Jej pytania. Czynnoœci ¿yciowe cia³a s¹ zachowane, jednak œwiadomoœæ ca³kowicie wy³¹czona. Cz³owiek po odzyskaniu œwiadomoœci nie wie, gdzie by³ i nie pamiêta
niczego z takiego przekazu. Oczywiœcie, s¹ osoby towarzysz¹ce, które pytania i odpowiedzi mog¹ nagrywaæ lub
stenografowaæ.
Inn¹ form¹ dostêpu do informacji o tym (co potem?)
jest regresing. Mo¿e byæ regresing hipnotyczny lub niehipnotyczny. Jeden i drugi sprowadza siê do tego, ¿e
cz³owiek wprowadzony zostaje, lub wprowadza siê sam,
w taki stan, w trakcie którego prze³amana jest w jakiœ
sposób bariera niepamiêci sprzed urodzenia i jesteœmy
w stanie zobaczyæ siebie w innym ¿yciu, najczêœciej wczeœniejszym.
Wiadomoœci z takiej wycieczki w przesz³oœæ lub przysz³oœæ
s¹ jednak fragmentaryczne, bo przecie¿ niemo¿liwoœci¹ jest
odtworzenie ca³ego poprzedniego ¿ycia w ci¹gu nawet kilkunastu seansów. Na dodatek niezbyt wielu poddawanych
regresingowi pytano, co widz¹ i gdzie siê znajduj¹ pomiêdzy kolejnymi wcieleniami.
Niektórzy ludzie nie tylko opanowali zdolnoœæ uwalniania siê od cia³a za ¿ycia, oczywiœcie, wraz z powrotem do
niego, ale na dodatek wypracowali tak¹ technikê penetracji
Wszechœwiata, ¿e potrafili docieraæ do wielu miejsc i Energii, sk¹d otrzymywali wielce interesuj¹ce informacje na
temat: Jak Tam jest oraz co dalej...?
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S¹ te¿ wypadki tymczasowych powo³añ w Zaœwiaty ludzi
specjalnie po to, by udostêpniæ im informacje, które maj¹
przekazaæ innym lub wykorzystaæ je dla siebie.
Oczywiœcie, obracamy siê ca³y czas wokó³ problemu: Jak
TAM jest po œmierci naszego cia³a? Wszak informacje Stamt¹d p³yn¹ nie tylko na ten temat.
Nikt nie zaprzeczy, ¿e równie¿ wiadomoœci dostarczaj¹
nam nasi najbli¿si zmarli. Ukazuj¹ siê w ró¿nych formach,
najczêœciej w trakcie snu (mo¿e tak jest naj³atwiej?). Ale
ich informacje s¹ nad wyraz sk¹pe. Przekazuj¹ nam te dane,
które uwa¿aj¹, i¿ powinniœmy wiedzieæ (na jakiœ okreœlony
temat), ale o organizacji Zaœwiatów niewiele mówi¹ lub
wrêcz ograniczaj¹ siê do stwierdzenia, ¿e „jest im tam dobrze”. Z bliskimi nam zmar³ymi „nie pogadasz”.
Jak widaæ, jest wiele mo¿liwoœci otrzymywania informacji na temat: co potem? Inna rzecz, ¿e nawet ci, którzy maj¹
dobry „dostêp” do ¿yczliwej i wiele mówi¹cej Energii, nie
pytaj¹ o organizacjê Zaœwiatów, lecz raczej o przesz³oœæ
i przysz³oœæ ludzi na Ziemi.
Organizacj¹ Zaœwiatów zajmowali siê Ró¿okrzy¿owcy.
Opisali bardzo dok³adnie wszystkie poziomy, mo¿liwoœæ
przechodzenia z jednego do drugiego. Przedstawili to w formie bardzo uporz¹dkowanej i zamkniêtej. Mo¿e siê to podobaæ, gdyby nie fakt, ¿e przez takie uporz¹dkowanie ca³oœæ
straci³a walor wiarygodnoœci. Tam jest tak wielka wariantowoœæ, ¿e ¿aden cz³owiek nie jest w stanie ani tego zrozumieæ, ani tym bardziej opisaæ. Jest bardzo du¿o powi¹zañ
i zale¿noœci, a ustalone mechanizmy (prawa) dzia³aj¹ automatycznie.
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Byli te¿ i tacy, którzy Zaœwiaty przedstawiali w formie
biurokratycznych zachowañ Energii. Otó¿ Energie jak urzêdnicy kwalifikowa³y, kto ma byæ wcielony, gdzie, jak¹ drogê
ma w materii przebyæ, kiedy ma powróciæ itp.? Dba³y te¿
o to, by ktoœ z pamiêci¹ przedurodzeniow¹ nie zosta³ wcielony np. na Ziemi. Tak te¿ nie jest!
Pewn¹, zreszt¹ niezmiernie interesuj¹c¹, strukturê Wszechœwiata, nieco uproszczon¹, dostosowan¹ do ludzkich mo¿liwoœci przedstawiono w ksi¹¿ce pt. „Jedyn¹ Planet¹ Ziemia”.
Medium Pfyllis V. Schlemmer udostêpnia³a swój aparat g³osowy ró¿nym Energiom, dziêki czemu obecni na takim seansie mogli m.in. dowiedzieæ siê, ¿e na czele wszystkiego
stoi KREACJA. Poni¿ej jest RADA DZIEWIÊCIU plus trzy
Energie (Jahwe, Allach, Jezus). Potem s¹ cywilizacje: bytowe (cielesne), pó³bytowe i inne. Nad nimi jest Rz¹d Ponadcywilizacyjny. G³ównych cywilizacji jest 24. Itd., itd.
Tylko dla ciekawoœci trzeba wspomnieæ, ¿e Cywilizacja
Ziemska nie zalicza siê do owych 24.
Wszystko to s¹ niew¹tpliwie informacje wyjaœniaj¹ce nieco, co nas mo¿e spotkaæ po dematerializacji. Nie s¹ to dane
wyczerpuj¹ce. Ale takich na Ziemi, a nawet po œmierci,
nigdy nie otrzymamy. Swoje wiadomoœci na temat
Wszechœwiata bêdziemy stale tylko poszerzali.
Z tego, co ju¿ nam wiadomo, mo¿na stworzyæ pewn¹
prawdopodobn¹ koncepcjê. Czy ona jest wiarygodna? Na
to pytanie mo¿na odpowiedzieæ tylko w jeden sposób: ka¿dy Czytelnik ze stuprocentow¹ pewnoœci¹ siê o tym przekona. Najpierw w trakcie czytania, gdy przypomni i porówna
informacje, wynikaj¹ce ze swojego doœwiadczenia ¿ycio-
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wego oraz uzyskane z innych Ÿróde³, a potem... Sam tego
doœwiadczy.
Z pewnoœci¹ jest lepiej, gdy doœwiadczaj¹c œmierci cz³owiek bêdzie wiedzia³, co go spotka po opuszczeniu cia³a,
i jak powinien siê zachowaæ, aby nie b³¹kaæ siê w strefie
przyziemskiej. A „procedura” nie jest wcale skomplikowana, przynajmniej w pierwszej fazie. Niestety, jak zawsze,
cz³owiek, w³aœciwie uwalniaj¹ca siê Energia z mentalnoœci¹ cz³owieka, mo¿e wszystko skomplikowaæ.
Zacznijmy od pocz¹tku.
Nastêpuje moment œmierci. Krótko przed nim, a mo¿e
w³aœnie w tym momencie, cz³owiek ogl¹da przebieg swojego ¿ycia. Wszystko to, co zrobi³, ale nie tylko w konwencji
dobrego i z³ego, przewija siê przez jego œwiadomoœæ. Dokonuje pierwszej oceny postêpowania. Wie, co zrobi³ Ÿle,
co dobrze oraz to, jak powinien post¹piæ. Potem odczuwa,
¿e porusza siê w ciemnym tunelu. Widzi z daleka punkcik
œwietlny, który powiêksza siê, by w koñcu zamieniæ siê we
Wspania³¹ Niespotykan¹ Jasnoœæ przepe³nion¹ Niezmierzon¹ Mi³oœci¹ i Bezpieczeñstwem, która go obejmuje.
Wszyscy, którzy to przeszli i wrócili, twierdz¹, ¿e to jest
tunel z owym œwiate³kiem w oddali. Jednak jest to tylko
takie odczucie. Uwolniona Energia odbywa pewn¹ drogê
z osza³amiaj¹c¹ szybkoœci¹. Otoczenie, na skutek owej szybkoœci, przez które przelatuje, zlewa siê w jedn¹ ca³oœæ, st¹d
owe poczucie tunelu (to podaje siê tylko tytu³em wyjaœnienia, gdy¿ nie jest wa¿ne).
Po tych wspania³ych odczuciach Mi³oœci i Bezpieczeñstwa
nic nie jest straszne. Z kim siê spotkaliœmy? No, w³aœnie!
Takie odczucie mo¿e zagwarantowaæ tylko BÓG.
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Uwolniona i szczêœliwa Energia mo¿e mimo doœwiadczania Mi³oœci i Bezpieczeñstwa czuæ siê zagubiona w nowej
sytuacji. Niesie bowiem ze sob¹ swój œwiadomoœciowy,
ziemski baga¿. S¹ to ziemskie nawyki, sposoby myœlenia,
materialne przyzwyczajenia i poczucie potrzeb stosownych
do ziemskich sytuacji. Od tego Energia nie mo¿e siê szybko uwolniæ. Przystosowanie do nowej sytuacji musi potrwaæ, tym bardziej ¿e powinna ona zacz¹æ rozumowaæ
innymi kategoriami. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e w miarê
adaptacji blokada pamiêci zacznie ustêpowaæ i Energia przypomni sobie wszystko to, co wiedzia³a przed materializacj¹
na Ziemi.
Jeszcze nadal myœli starymi kategoriami, chocia¿ wyraŸnie czuje siê lepiej.
Przede wszystkim straci³a poczucie skrêpowania cia³em,
nic jej nie dolega. A w ogóle jest jakaœ m³odsza i piêkniejsza. Na dodatek spotyka siê w piêknej scenerii ze swoimi
ukochanymi zmar³ymi bliskimi, gdy¿ w³aœnie oni j¹ tam
witaj¹, ukazuj¹c siê w postaci znanej z ¿ycia ziemskiego.
Czy¿ mo¿e byæ lepszy pocz¹tek aklimatyzacji? Cierpia³a
z powodu ich œmierci. Mia³a do siebie pretensje za stosunek do nich za ¿ycia, za nieokazywan¹ nale¿ycie mi³oœæ.
Teraz mo¿e sobie i im to wynagrodziæ. Oni te¿ s¹ piêkni,
uœmiechniêci, zdrowi i... du¿o m³odsi. Czujemy ich Mi³oœæ, mo¿emy porozumiewaæ siê telepatycznie, a na dodatek te kolory i muzyka... O czym porozmawiamy i jak bêdzie
przebiega³o owe spotkanie, zale¿y wy³¹cznie od nas.
Po pewnym czasie poczujemy potrzebê samotnoœci. Jest
ona niezbêdna, abyœmy mogli odreagowaæ pobyt na Ziemi.
Musimy dok³adnie przeanalizowaæ nasze materialne ¿ycie
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i oceniæ je. Oceniamy, czy wype³niliœmy zadanie, dla którego wcielaliœmy siê w ludzk¹ postaæ. I co w tym najwa¿niejsze, SAMI TEGO DOKONUJEMY! Nie ma ¿adnego S¥DU.
Nie ma kary. Nie jest to potrzebne. Tu znowu dzia³aj¹ Mechanizmy i Prawa Boskie. ¯adnej dowolnoœci ani „widzimisiê”, czy znêcania siê.
Taka samoocena trwa. Niektórzy twierdz¹, ¿e jest to tzw.
sen poœmiertny i trwa on siedem lat (jakich? ziemskich?);
wszak Tam nikt w ten sposób, ani mo¿e nawet w inny,
czasu nie liczy. Jest to ma³o wiarygodne. Okres odreagowania trwa tyle, ile potrzeba dla okreœlonej Energii. Równie¿
i w tym wypadku ona sama decyduje, wed³ug osobistego
odczucia, które jest niezawodne i niekwestionowane, kiedy jest gotowa do rozpoczêcia normalnego funkcjonowania w Zaœwiatach lub lepiej we Wszechœwiecie.
Jej pobyt w materii, czasami nawet wielosetkrotny, da³
Energii pewn¹ si³ê, zwan¹ WIBRACJ¥. Owa wibracja to
swoisty kod dostêpu do poziomów energetycznych Zaœwiatów. Ile tych poziomów Tam jest, jest spraw¹ drugorzêdn¹ (tyle, ile potrzeba – wg jednych 9, wg innych 12 lub
nawet 24). Wa¿ne jest coœ innego. Energia WIE, do jakiego
poziomu siê kwalifikuje. Nikt jej tam nie umieszcza. To
jest tak, je¿eli przeniesiemy to na grunt spo³ecznoœci ziemskiej, ¿e dobrze czujemy siê w œrodowisku równym naszym
mo¿liwoœciom, umiejêtnoœciom, czyli tzw. statusowi spo³ecznemu.
W Zaœwiatach jest podobnie. Zawsze Energia zaszereguje siebie na poziom w³aœciwy jej wibracyjnoœci, czyli mocy
energetycznej. W³aœnie owa moc decyduje o mo¿liwoœciach
poruszania siê we Wszechœwiecie.
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Dalsze zadanie polega na przejœciu kolejnych etapów doskonalenia duchowego, poprawianiu wibracyjnoœci i ci¹g³ym
zmierzaniu do takiego stanu, abyœmy w koñcu mogli po³¹czyæ siê z BOGIEM.
Jak widaæ, ¿ycie na Ziemi to tylko jeden z ETAPÓW do
Zbawienia.
Ostatnie stwierdzenie to, oczywiœcie, prawda, ale niepe³na. Dla wielu Energii jest to OSTATNI ETAP.
W³aœnie owa wielowariantowoœæ rozwi¹zañ powoduje,
¿e nie jesteœmy w stanie okreœliæ jednej s³usznej drogi, która zaprowadzi nas do BOGA. Niektóre zaprowadzi, inne
musz¹ przejœæ jeszcze d³u¿szy odcinek. Po prostu, ¿aden
cz³owiek nie ma tylu wiadomoœci o konkretnej Energii, aby
móg³ okreœliæ przebieg jej drogi ku Zbawieniu. Ka¿da droga jest zindywidualizowana. Natomiast ka¿da uwolniona
Energia wiedzê tak¹ o sobie posiada. Ona wie, ile jeszcze
musi przejœæ, aby osi¹gn¹æ po³¹czenie z BOGIEM. Regu³¹
jest to, ¿e ka¿da Energia na swojej drodze doskonalenia
duchowego napotyka ca³kiem inne wyzwania, które s¹ sta³ym uzupe³nianiem doznawania. To, czego jeszcze w najró¿niejszej formie nie doœwiadczaliœmy, to, czego mieliœmy
w przesz³oœci doœwiadczyæ, ale z ró¿nych powodów ominê³o nas, musimy nadrobiæ.
Jesteœmy ju¿ po samoocenie i samokwalifikacji. Umieœciliœmy siê na odpowiednim poziomie wibracyjnoœci. Spotykamy siê z równymi sobie. Co dalej?
Tu ma³a dygresja: Zaczynamy funkcjonowaæ we Wszechœwiecie w formie w³aœciwej dla Energii, czyli wiruj¹cej Energii. W razie potrzeby mo¿emy jednak przybieraæ postaæ
ludzk¹, np. tak¹, w jakiej funkcjonowaliœmy na Ziemi. Sami
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o tym decydujemy. Równie¿ sami decydujemy, gdzie chcemy byæ, co zwiedziæ, kogo zobaczyæ. Jesteœmy niezniszczalni i przenosimy siê z miejsca na miejsce z szybkoœci¹ myœli.
Zreszt¹ nie tylko o tym decydujemy sami. O wszystkim
decydujemy sami, chocia¿ jest to tak zorganizowane, ¿e wiemy, co nam wolno na okreœlonym etapie rozwoju duchowego, a czego nam nie wolno. Czy¿ nie jest to piêkne!
Co dzieje siê nastêpnie?
Otó¿, wchodzimy TAM w ró¿ne interakcje z podobnymi
sobie, i innymi bardziej rozwiniêtymi duchowo, Energiami
oraz docieramy do wiadomoœci, których posiadanie pomo¿e zwiêkszyæ nasz potencja³ wibracyjny i wznieœæ siê na
wy¿szy poziom energetyczny. Jest to mo¿liwe, poniewa¿
nie mamy potrzeb materialnych ani zdrowotnych, ani ograniczeñ w poruszaniu siê we Wszechœwiecie. Nie mamy
wprawdzie ca³kowitego dostêpu do wiedzy Wszechœwiata, ale tylko taki, jaki jest nam potrzebny na aktualnym
poziomie naszej duchowoœci. Wiemy tylko tyle i docieramy tylko do takich informacji, które zapewni¹ nam dalszy
rozwój i doskonalenie. Ale mo¿emy chcieæ wiedzieæ wiêcej. Wówczas otrzymujemy to, do czego d¹¿ymy.
Stale dokonujemy samooceny i okreœlamy stopieñ naszego
rozwoju duchowego. Je¿eli nast¹pi³ rozwój po naszych dokonaniach w Zaœwiatach, czujemy to i wiemy, ¿e powinniœmy przenieœæ siê na wy¿szy poziom energetyczny we
Wszechœwiecie. Zrobimy to.
Mo¿emy te¿ uznaæ, ¿e do dalszego rozwoju brakuje nam
pewnych doznañ, które s¹ osi¹galne w materii na Ziemi
lub na innych planetach, w odmiennych ni¿ ziemska cywilizacjach.
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Przyk³adowo: Je¿eli uznamy, ¿e do dalszego rozwoju
duchowego niezbêdne jest uzyskanie doznañ wynikaj¹cych z posiadanego bogactwa (lub skrajnej nêdzy), to Ziemia jest ca³kiem dobrym miejscem do ich uzupe³nienia.
Zapewne przy okazji takiej samooceny zgromadzimy ca³y
kompleks spraw, których jeszcze nie doznawaliœmy, dlatego planuj¹c powrót w materiê, wszystko to uwzglêdnimy.
Ograniczono przyk³ad do Ziemi w celu ³atwiejszego zrozumienia zagadnienia. Ale jest to du¿e uproszczenie. We
Wszechœwiecie jest przecie¿ wiele milionów ró¿nych Cywilizacji, które maj¹ zupe³nie inne doznania ni¿ Ziemianie.
Samooceniaj¹ca siê Energia mo¿e uznaæ, ¿e program ziemski zosta³ wype³niony i w zwi¹zku z tym powinna siê Ona
doskonaliæ w innych warunkach ni¿ istniej¹ce na Ziemi.
Na Ziemi istnieje Zasada Wolnej Woli. Wszystkich konsekwencji wyborów Energia ju¿ dozna³a. Uzna³a, ¿e potrzebuje czegoœ innego, np. chce doskonaliæ siê w cywilizacji,
która uznaje Zasadê Zbiorowej Woli. Doznania, wynikaj¹ce ze stosowania takiej woli, s¹ diametralnie ró¿ne.
Mo¿e byæ i tak, ¿e Energia bêd¹ca ju¿ w materii chce doœwiadczeñ, wynikaj¹cych z pobytu w cywilizacjach pó³materialnych (inny jest tam stopieñ gêstoœci materii ni¿ np.
cia³o cz³owieka). Materializuje siê wiêc tam. Niektórzy
bêd¹cy na Ziemi wiedz¹, ¿e ¿ycie tu to jedna wielka rywalizacja. To ju¿ przeszli, wiêc planuj¹ sobie ¿ycie w cywilizacji, dla której pojêcie takie nie istnieje.
Mo¿liwoœci doœwiadczania i doskonalenia duchowego jest
wiêc nieskoñczenie wiele. Ka¿dy musi wybieraæ sam. Nie
ma z tym ¿adnego k³opotu, gdy¿ ka¿dy wie, czego potrze153

buje. Na dodatek wszystko to otrzymuje. Sam decyduje
o sobie.
Na takim postêpowaniu polega funkcjonowanie Energii
w Zaœwiatach.
Oczywiœcie, jest to g³ówny cel naszego Tam pobytu, ale
przy okazji...
I to jest bardzo zdumiewaj¹ce. W okreœlonych sytuacjach
mo¿emy kontaktowaæ siê z naszymi bliskimi ¿yj¹cymi.
Trudno jest okreœliæ, jakie w tym zakresie mo¿liwoœci maj¹
Energie w Zaœwiatach i z czego one wynikaj¹. Wiemy z ca³¹
pewnoœci¹, ¿e potrafi¹ one nagraæ siê nam na taœmê magnetofonow¹, napisaæ tekst na monitorze (komputer, telewizor), pojawiæ siê we œnie z interesuj¹cym przekazem,
wyg³osiæ mowê do nas przez radio, a nawet chroniæ fizycznie przed napastnikami lub ostrzec przed niebezpieczeñstwem itp.
Nie wiemy, co powoduje owe umiejêtnoœci Energii. Czy
ich zdolnoœci do tego rodzaju zachowañ wynikaj¹ z ich
MOCY ENERGETYCZNEJ, czy z wielkiej Mi³oœci do nas,
czy te¿ poszczególni z nas ¿yj¹cych maj¹ takie predyspozycje, ¿e postrzegaj¹ wiêcej? A mo¿e wszystkiego po trochu
w zale¿noœci od zindywidualizowanej sytuacji?
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e kontakt z Energiami z Zaœwiatów jest mo¿liwy. Obecnie uzale¿niony jest on wy³¹cznie od Energii, które decyduj¹, czy i z kim chc¹ siê
kontaktowaæ. W zasadzie przebiega on „w jedn¹ stronê” –
od Energii do nas. Z powrotem bardzo rzadko. Ale s¹ przyk³ady, ¿e „rozmowa” przebiega dwustronnie, a Energiê przywo³ujemy do siebie du¿¹ si³¹ woli lub raczej myœli. Np. ci,
którzy maj¹ kontakt z ró¿nymi Energiami, tzw. pismem
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automatycznym, mieli du¿¹ motywacjê i miesi¹cami,
w okreœlonych godzinach, siedzieli z d³ugopisem, kartk¹ papieru i... czekali. Czekali na jak¹œ Energiê, nie na konkretn¹.
Nie byli w stanie, a mo¿e nie chcieli, kontaktowaæ siê w ten
sposób ze swoimi najbli¿szymi.
Zwyczajna rozmowa z Energiami STAMT¥D to kwestia
tylko stosownej aparatury, bo wszystko, co stworzy³ BÓG,
jest do zrozumienia i zastosowania w praktyce. Jednak dla
ludzi (wcielonej Energii) jeszcze sprawy te s¹ widocznie
niepotrzebne. W miarê up³ywu czasu i naszego rozwoju
takie zdolnoœci bêdzie mia³ organizm ludzki i specjalna
aparatura nie bêdzie ju¿ konieczna. Koniec dygresji. Wracajmy do meritum.
Energia, pomimo stosownego samozaszeregowania, ma
mo¿liwoœæ kontaktowania siê z Energiami ni¿ej i wy¿ej od
niej funkcjonuj¹cymi. Jest pewna trudnoœæ w okreœleniu
charakteru tych kontaktów, ale mo¿na siê domyœlaæ, ¿e
wszystko Tam zmierza do rozwoju duchowego, wiêc cel
jest jeden dla wszystkich.
Nie wszystkie Energie cel ów realizuj¹ tak samo. Przecie¿ s¹ takie Energie, które posiada³y taki stopieñ wibracji,
i¿ nie musz¹ siê wcielaæ ani doznawaæ. S¹ tak rozwiniête
duchowo, ¿e rola ich i przebieg dalszego doskonalenia s¹
inne. Znajduj¹ siê One na najwy¿szych Poziomach Zaœwiatów, mog¹ i wiedz¹ bardzo wiele, ale do Doskona³oœci BOGA
jest im daleko, chocia¿ w porównaniu z innymi – bardzo
blisko.
W literaturze przedmiotu okreœlane s¹ te osoby jako MÊDRCY, wchodz¹ w sk³ad ró¿nych gremiów (np. RADA
DZIEWIÊCIU) i spe³niaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê we Wszech155

œwiecie. S¹ wœród owych Mêdrców równie¿ i tacy, którzy
materializowali siê na Ziemi (np. Budda, Jezus). Pomagaj¹
Oni Energiom w osi¹gniêciu Zbawienia. Równie¿ i tym
wcielonym na Ziemi.
Koñcz¹c opis pobytu Energii w Zaœwiatach po œmierci
cia³a, mo¿na stwierdziæ, ¿e czeka nas TAM sta³e doskonalenie siê, podwy¿szanie wibracji oraz proces rozwoju duchowego prowadz¹cy do BOGA.
To by³aby ta najprostsza z dróg, któr¹ kroczymy po œmierci
cia³a. Jednak nie wszystkie drogi, które wybieramy, aczkolwiek koñcz¹ siê tak jak powinny, s¹ optymistyczne. Wszak
cz³owiek swoim postêpowaniem czasami powrót w Zaœwiaty mocno skomplikuje zgodnie z wa¿n¹ zasad¹: Po œmierci doœwiadczasz w Zaœwiatach tego, czego oczekujesz
za ¿ycia w materii.
Mo¿e wiêc nast¹piæ taka sytuacja, ¿e w czasie naszego pobytu na Ziemi wiedliœmy bardzo naganny tryb ¿ycia. „Nagannoœæ” zosta³a przez nas stwierdzona na podstawie ówczesnych
norm wspó³¿ycia spo³ecznego, istniej¹cych w cywilizowanych
spo³eczeñstwach ziemskich oraz ZASAD znanych wszystkim „od zawsze”.
Nasze przekonania religijne mog³y byæ tego rodzaju, ¿e
wiedzieliœmy, i¿ prowadz¹c takie ¿ycie mo¿emy zas³ugiwaæ na potêpienie lub przynajmniej zostaæ srodze ukarani
za grzechy. Jak wiemy, wielu ludziom nie przeszkadza
uznawaæ siê za wyznawcê okreœlonej religii i... postêpowaæ wbrew jej nakazom. Refleksja przychodzi pod koniec
¿ycia, czasami wczeœniej. I wówczas albo siê usi³uje naprawiæ swoje ludzkie przewinienia, albo nic siê nie robi
w tym kierunku.
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Moment œmierci to równie¿ moment b³yskawicznej oceny naszego ¿ycia. Wówczas nikt nie zag³uszy swojego sumienia. Samoocena jest zawsze obiektywna. W tym
momencie dochodzimy do wniosku, ¿e zmarnowaliœmy
wiele okazji do samodoskonalenia duchowego, ¿e byliœmy
bardzo Ÿli i bezwzglêdni w swoich uczynkach. Za tak¹ ocen¹
idzie strach przed kar¹. Baga¿ przekonañ religijnych dzia³a na nasz¹ œwiadomoœæ. Wszystko wskazuje na to, ¿e bêdziemy ukarani. Poniewa¿ sami decydujemy o sobie, wiêc
za wszelk¹ cenê nie chcemy spotkaæ siê z BOGIEM, który,
wed³ug naszych przekonañ, jest bardzo SROGIM SÊDZI¥.
Unikamy tego spotkania. Nie idziemy do JASNOŒCI. Dokonujemy wyboru. I wówczas zostajemy w strefie przyziemskiej, w œrodowisku podobnych do siebie Energii. B³¹kamy
siê, prze¿ywaj¹c ró¿nego rodzaju obawy i strachy. Np. ogl¹damy swoje bogactwo rozgrabiane przez innych, czujemy
niechêæ tych, którym zrobiliœmy przykroœæ i cierpimy. Nie
wiemy, co robiæ. Trwamy w takiej przykrej sytuacji tak d³ugo, dopóki jakaœ Energia nie przekona nas o tym, ¿e jedyn¹
drog¹ do wyjœcia z sytuacji jest kierowanie siê ku ŒWIAT£U. Tylko Ono daje Mi³oœæ i Bezpieczeñstwo oraz pozwala wejœæ na drogê rozwoju duchowego (wskazano j¹
powy¿ej). Tak¹ kierunkuj¹c¹ rolê mo¿e spowodowaæ równie¿ MODLITWA za zmar³ego odmawiana przez ¿yj¹cych
jemu bliskich osób.
W³aœnie jednym z wielu zadañ Energii podnosz¹cych swój
poziom energetyczny jest przeprowadzanie zagubionych,
z ró¿nych powodów, w strefie przyziemskiej Energii. Przewodnicy owi nie tylko namawiaj¹ Energie do wejœcia na
drogê ku Jasnoœci, ale równie¿ wprowadzaj¹ Je na ni¹. Dal157

sze postêpowanie zagubionych Energii jest ju¿ takie same
jak tych, które po³¹czy³y siê z Jasnoœci¹ natychmiast po
œmierci.
Gubi¹ siê nie tylko Energie, które wed³ug w³asnej oceny
mocno zawini³y w materii. Czasami drogi nie znajduj¹ równie¿ i inne, np. takie, które opuœci³y cia³o we œnie, na skutek wypadków, czy te¿ na tyle niespodziewanie, ¿e nie
potrafi¹ okreœliæ, co siê sta³o, ani gdzie siê znajduj¹, ani jak
maj¹ siê w nowej sytuacji zachowaæ.
Na tego rodzaju Energie najczêœciej KTOŒ czeka. Bliscy
zmarli, znajomi lub po prostu inne Energie, spe³niaj¹ce
role przewodników. Nie zawsze z ró¿nych powodów czekaj¹ na niego po œmierci najbli¿si, wczeœniej zmarli. Je¿eli
zmar³y widzi postaæ, œwiat³o nieznane mu dotychczas, czêsto pyta: Kim jesteœ? OdpowiedŸ Energii spotykaj¹cej, której zmar³y nie zna, jest najczêœciej taka: A kim, wed³ug
Ciebie, jestem? Albo: A jak myœlisz? Zmar³y wówczas identyfikuje ow¹ Energiê w zale¿noœci od swoich przekonañ
religijnych i sympatii jako Jezusa, Matkê Bosk¹, Mahometa
czy jakiegoœ Œwiêtego, z którym za ¿ycia by³ jakoœ zwi¹zany. Potwierdzenia nie otrzymuje, ale jest ono w tym momencie niepotrzebne. Zostaje skierowany do Œwiat³a. Dalsza
procedura jest taka sama.
A wiêc Piek³a nie ma? Nie ma. A Czyœciec jest? Nie ma.
Gdybyœmy chcieli pomyœleæ trochê, to mo¿e podobieñstwo do Piek³a i Czyœæca, w powy¿szych rozwa¿aniach,
znaleŸlibyœmy. Zidentyfikowaæ te „instytucje” mo¿emy,
przypominaj¹c sobie pobyt zagubionych Energii w strefie
przyziemskiej, które boj¹ siê po³¹czenia z Jasnoœci¹. Tam
faktycznie jest nieprzyjemnie. A mo¿e Czyœæcem powinni158

œmy nazwaæ nasz kolejny powrót w materiê na Ziemi?
Musimy parê spraw powtórzyæ, a przez to oczyœciæ siê
z nagannych czynów? Zrobiæ to, czego nie wykonaliœmy?
Wszystko jest mo¿liwe.
Jak pamiêtamy, po œmierci doœwiadczamy tego, co wybieramy, i tego, czego oczekujemy. Je¿eli oczekujemy Piek³a, to doœwiadczamy Piek³a. Oczywiœcie, Piek³a nie ma,
ale doœwiadczamy go, gdy tego oczekujemy w Zaœwiatach.
Doœwiadczanie Piek³a to odczuwanie braku jednoœci z BOGIEM. Jest to du¿y dyskomfort, wynikaj¹cy z wyobcowania i braku Mi³oœci. Podobnie z Czyœæcem. Doœwiadczamy
Czyœæca.
Tak czy inaczej, prêdzej lub póŸniej zostaniemy Zbawieni, czyli na zawsze po³¹czymy siê z BOGIEM. Ka¿dy z nas.
Na zakoñczenie nasuwa siê refleksja: Czy taka wiedza,
jak powy¿sza, nawet doœæ ogólna, jest nam potrzebna? Tak,
nie tylko ze wzglêdów praktycznych, ale równie¿ i dlatego
¿e mo¿e uwolniæ od strachu przed œmierci¹.
Czy¿ nie jest tak, ¿e o œmierci myœleliœmy dotychczas jak
o wyjeŸdzie w nieznane bez mo¿liwoœci jakiegokolwiek kontaktu z najbli¿szymi i bez powrotu? Taka perspektywa jest
istotnie przera¿aj¹ca. A teraz – wyjazd wprawdzie w tylko
trochê znane, z opisu i naszych przypuszczeñ, miejsce, ale
za to z mo¿liwoœci¹ kontaktu i... powrotu. Z pewnoœci¹
czujemy siê lepiej.
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PODSUMOWANIE

P

o zakoñczeniu ka¿dego opracowania trzeba zadaæ zasadnicze pytanie: Czy osi¹gniêto cel, do którego zmierzano. Cel zosta³ okreœlony na wstêpie. Chodzi³o o ukazanie niektórych zasad funkcjonowania Energii w materii
(cz³owiek) i poza ni¹ (Energia uwolniona od materii) wraz
z jednoczesnym, pozareligijnym, wyjaœnieniem zachodz¹cych zjawisk i potrzeby obecnoœci cz³owieka na Ziemi.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania mo¿na powtórzyæ g³ówne stwierdzenia opracowania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

BÓG stworzy³ WSZECHŒWIAT po to, aby MÓG£
DOŒWIADCZAÆ SWOJEGO ISTNIENIA.
MYŒL to NARZÊDZIE TWORZENIA.
WSZECHŒWIAT jest JEDNOŒCI¥.
BÓG stworzy³ PRAWA i MECHANIZMY, które wyznaczaj¹ funkcjonowanie WSZECHŒWIATA.
BÓG nie reguluje zachowania poszczególnych ENERGII
(w tym równie¿ i ENERGII w materii cz³owieka), pozostawiaj¹c to PRAWOM i MECHANIZMOM WSZECHŒWIATA, aczkolwiek z mo¿liwoœci takiej ingerencji
KORZYSTA.
Energia w ciele cz³owieka nie zjawia siê na Ziemi bez
powodu. Ma ona do zrealizowania pewien cel, który
sama dla siebie wytyczy³a. Tym celem jest DOZNAWANIE takich wra¿eñ, których nie mo¿e osi¹gn¹æ
gdzieœ indziej i poza materi¹.
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7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
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Energia jest BOSKA. Ty jesteœ Energi¹ w materii, a wiêc
równie¿ jesteœ BOSKI.
Bêd¹c w materii zatraci³eœ pamiêæ BOSKOŒCI i ¿yjesz
w ILUZJI po to, aby mo¿liwy by³ do realizacji TWÓJ
INDYWIDUALNY PROGRAM ZBAWIENIA.
DOZNAWANIE jest niezbêdne do uzyskania ZBAWIENIA.
Dziêki DOZNANIOM STWARZASZ SIEBIE w ka¿dej
chwili swojego istnienia.
Mo¿esz STWARZAÆ SIEBIE na wszystkie mo¿liwe
sposoby dziêki istnieniu ZASADY WOLNEJ WOLI.
Masz wolny wybór, ale zanim go dokonasz, ZASTANÓW siê, co z niego WYNIKNIE zgodnie z ZASAD¥
PRZYCZYNY I SKUTKU.
Wybieraj¹c, pamiêtaj o dzia³aniu ZASADY JEDNOŒCI
WSZECHŒWIATA.
Ka¿dy bêdzie ZBAWIONY, jednak nie dla ka¿dego
nast¹pi to w tym samym czasie.
Przy u¿yciu MYŒLI mo¿na kreowaæ RZECZYWISTOŒÆ
zgodnie ze swoimi WYOBRA¯ENIAMI.
Nie os¹dzaj i nie potêpiaj, gdy¿ nie wiesz, dlaczego coœ
siê ZDARZA ani czemu S£U¯Y.
Wszystko, co siê ZDARZA wobec CIEBIE, nie jest przypadkowe i wynika albo z PROGRAMU DOZNAÑ, które
sam sobie zaplanowa³eœ, albo z wyborów, których dokona³eœ, albo te¿ jest wynikiem TWOICH PRAGNIEÑ.
Nie ma wiêkszych rozbie¿noœci w pogl¹dach religijnych i pozareligijnych co do celu, do którego zmierza
cz³owiek ¿yj¹cy na Ziemi. Rozbie¿noœci istniej¹ w sposobie wyjaœniania powodów realizacji tego celu.

a)

ZASADY BOSKIE s¹ dla wszystkich takie same, ale
potrzeba ich przestrzegania wynika z ró¿nych przes³anek: Religia chce osi¹gn¹æ okreœlone zachowanie cz³owieka przy pomocy kar i nagród; a z rozwa¿añ
pozareligijnych potrzeba taka wynika z Zasady Jednoœci Wszechœwiata i Zasady Przyczyny i Skutku.
b) ZASADY BOSKIE to wskazany dla cz³owieka sposób
postêpowania na Ziemi. Religia uzale¿nia od ich stosowania mo¿liwoœæ Zbawienia. Wyjaœnienie pozareligijne stwierdza, ¿e Zbawiony bêdzie ka¿dy, niezale¿nie
od swojego zachowania na Ziemi, tylko wykraczanie
poza ZASADY odwleka Zbawienie, a na dodatek ¿ycie
na Ziemi powoduje bardziej uci¹¿liwym.
c) ZBAWIENIE to mo¿liwoœæ po³¹czenia siê duszy cz³owieka (Energii) z BOGIEM.
d) POZNANIE BOGA jest mo¿liwe. Wed³ug religii, dziêki przestrzeganiu zasad przez ni¹ opracowanych i interpretowanych. Pozareligijne poznanie BOGA wymaga
wprawdzie odrzucenia wszystkich nalecia³oœci i interpretacji religijnych, ale uznaje, ¿e taki „zabieg” pozwoli lepiej poznaæ wyznawan¹ religiê.
e) Religia ludzkie pojmowanie sprawiedliwoœci przenios³a na BOGA, uznaj¹c, ¿e ON najlepiej potrafi oceniæ
dzia³anie ludzi, wymierzaj¹c im w³aœciwe kary i nagrody. Z pozareligijnego wyjaœnienia wynika, ¿e BÓG nie
anga¿uje siê w dokonywanie zindywidualizowanych
ocen cz³owieka ani te¿ nie stosuje kar, jak równie¿
nagród. To, co religia nazywa kar¹ czy nagrod¹, jest
zwyk³ym nastêpstwem MECHANIZMÓW (przyczyna
i skutek), dzia³aj¹cych we WSZECHŒWIECIE.
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Zupe³nie nieoczekiwanie, realizuj¹c podstawowe cele pracy, dokonano pewnego ODKRYCIA. Jak pamiêtamy, na pocz¹tku opracowania przyjêto tezê, ¿e BÓG maj¹c WIEDZÊ
i KONCEPCJÊ chcia³ DOŒWIADCZAÆ, dlatego stworzy³
WSZECHŒWIAT. Potem przy rozpatrywaniu w ró¿nych
kontekstach funkcjonowanie ENERGII w materii i poza ni¹
z a w s z e pos³ugiwano siê w³aœciwie jednym pojêciem.
By³o to DOZNAWANIE. Przy omawianiu jakiegokolwiek
aspektu istnienia ENERGII zawsze niezbêdnym by³o u¿ywanie tego pojêcia. St¹d p³yn¹ dwa wnioski. Pierwszy, ¿e
DOZNAWANIE jest kluczow¹ kategori¹ we WSZECHŒWIECIE oraz drugi, ¿e postawiona na pocz¹tku teza jest
prawdziwa.
TO ZNACZY, ¯E BÓG STWORZY£ WSZECHŒWIAT,
ABY DOZNAWAÆ.
Praca dobieg³a koñca. Teraz ju¿ od Czytelnika zale¿y, czy
po jej przeczytaniu mo¿e stwierdziæ, i¿ lepiej rozumie skomplikowane zagadnienia zwi¹zane z Jego pobytem na Ziemi
w cielesnej materii? Czy znalaz³ jasne i satysfakcjonuj¹ce
odpowiedzi na nurtuj¹ce Go pytania?
Inny jest punkt widzenia na swoj¹ pracê ka¿dego autora.
Autor jest optymist¹, ale inaczej byæ nie mo¿e. W przeciwnym wypadku, jeszcze przed rozpoczêciem pisania, zakoñczy³by je.
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THE SUMMARY
(ENGLISH VERSION)

T

he book ‘Energies within and beyond the Matter’ can be
also called ‘Existentialism and Salvation. Parapsychological and philosophical study’, the second title being even
better at presenting of what this work is really about. As
this book explains why the Energy embodies the Matter
(Energy+matter= man), it shows the reasons and effects
of people’s presence on Earth.
This work tries to answer some basic questions which
are naturally asked by people during their lifetime: Why
am I here? Why did it happen to me? What will happen
after our death? Of course, these questions are not left by
the author without any answers. However, these answers
are not based on any religious explanations.
In fact, the author tries to present possible non-religious
answers to the above mentioned questions and to explain
religious orders and bans observed in a believer’s life. Having in mind this context, the author attempts to interpret
in a quite popular way the definition of man’s Salvation
and the life of the Energy after leaving the body to the
Beyond.
It should be noticed that the book is not an anti-religious manifestation as the author only aims to illustrate different reasons of religious orders and bans having come
into being. The truth is that the author accepts the religious background only as a possible, to be understood and
recognized by people, way of defining the rules (e.g. phy165

sics, chemistry, biology, social studies) created by God in
the Universe.
However, in the author’s opinion the crux lies in the
Rules which have been established and strictly obeyed in
the Universe, and not in different religious interpretations
used by people. These rules have been passed on to people.
They accepted them in a religious context and interpreted
them as something that cannot be broken because it is not
well seen by God and, consequently, can result in some
punishment. And the other way round: when one follows
the rules, one will definitely receive a reward.
The truth is that the Rules of the Universe work ruthlessly. On the other hand, some of them can be broken or just
adjusted to one’s needs by somebody who will make an
effort to get to know to them truly and thoroughly. To give
an example, there is a gravity rule which makes everything
go down. If one finds out about some aerodynamic rules,
one will be able to use them to break the gravity rule.
Finally, conclusions taken at the end of the book should
be treated as some Discoveries and as a model of behaviour for achieving Salvation.
Taking into consideration all the topics mentioned above, the book is addressed to people/readers who believe
that life does not end after a death of the body, or to those
who does not want their lives to end after a physical death.
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KRÓLESTWA ZIEMSKICH ANIO£ÓW
dr Doreen Virtue
Czujesz, ¿e ró¿nisz siê od innych? Wydaje Ci siê, ¿e
odbierasz œwiat wra¿liwiej? Nie martw siê! Mo¿e siê
okazaæ, ¿e wcale nie Ty musisz zmieniæ swoje ¿ycie, by
dopasowaæ siê do „normalnych”! Jest bowiem bardzo
prawdopodobne, ¿e jesteœ tutaj, by zmieniaæ na lepsze
¿ycia tych wszystkich, od których czujesz siê tak inny!
Zanurz siê w niezwyk³y œwiat Ziemskich Anio³ów, Elementali, Czarodziejów i innych pos³añców œwiat³a! Zobacz co ich ³¹czy, naucz siê jak ich rozpoznawaæ! Pozwól
im sobie pomóc, pomó¿ im uczyniæ œwiat lepszym miejscem! Mo¿e siê oka¿e, ¿e jesteœ jednym z nich? Co
wtedy? Wszystko przez Tob¹!

¯YCIE PO DRUGIEJ STRONIE
Michèle Decker
Œmieræ nie jest koñcem – to jedynie etap przejœciowy
na drodze do osi¹gniêcia pe³ni egzystencji w harmonii
z mi³oœci¹. Michèle Decker pomaga odnaleŸæ w³aœciw¹
drogê zarówno tym po tej, jak i tym, po drugiej stronie
¿ycia. Historia „zwyk³ej-niezwyk³ej” Michèle Decker,
która pewnego dnia otrzymuje niesamowity dar – widzi niewidzialne. Odt¹d, ka¿dego dnia, Michèle uczy
siê ¿yæ ze swoim darem na nowo. Ka¿dego dnia dostrzega wiêcej i odczuwa subtelniej. Codziennie te¿ zg³aszaj¹ siê do niej osoby, które chc¹ skorzystaæ z jej
niezwyk³ych mo¿liwoœci… Fascynuj¹cy zapis doœwiadczeñ na pograniczu ¿ycia i œmierci. Za spraw¹ autorki tragiczne losy ludzkie
rozœwietlaj¹ siê œwiat³em nadziei, a niewyt³umaczalne zjawiska ukazuj¹ nam
sens ludzkiej egzystencji. Czy historia jej ¿ycia jest pierwszym, niepodwa¿alnym dowodem na istnienie ¯ycia po drugiej stronie?
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SI£A KTÓRA NAS PROWADZI
Iwona Poro¿yñska
Wiara ma w sobie olbrzymi¹ moc, gotow¹ odmieniæ nasze
¿ycie na lepsze. Uwierz tylko, a siê stanie. Uwierz we w³asne si³y, a osi¹gniesz wszystko, o czym marzysz. Wiara
pozwala widzieæ wszystko w lepszym œwietle, nastawia do
¿ycia pozytywnie. Jest potrzebna jak powietrze do ¿ycia.
Cz³owiek wiary zwyczajnie wierzy w drugiego cz³owieka,
stara siê dostrzec w nim jego dobre i mocne strony. Dostrzega dobro tego œwiata mimo przeciwnoœci losu. Dziêki
wierze wszystko mo¿na zobaczyæ w innym œwietle, ¿ycie
bêdzie bardziej œwiadome, lepiej poradzisz sobie ze stresem. Twoje decyzje bêd¹ bardziej przemyœlane, nie zrobisz
niczego bez zastanowienia. Bêdziesz spokojniejszy. Bêdziesz m¹drzejszy. Bêdziesz szczêœliwszy.

ROZWÓJ DUCHOWY
DLA POCZ¥TKUJ¥CYCH
Paula Œwi¹tek
Autorka przystêpnym jêzykiem porusza tematykê asertywnoœci, blokad psychicznych, samooceny oraz wp³ywu umys³u na rzeczywistoœæ. K³adzie podwaliny pod
rozwój samoœwiadomoœci jednostki, poprzez zarysowanie rzetelnego t³a, ukazuj¹cego mechanizmy rz¹dz¹ce
osobowoœci¹. Pozycja ta wyró¿nia siê na rynku klarownym jêzykiem wywodu oraz rzetelnym potraktowaniem
tematu, który realizowany jest tak pod wzglêdem teoretycznym, jak i praktycznym. Dodatkowym atutem s¹ za³¹czone æwiczenia, dziêki którym ka¿dy mo¿e œledziæ
postêpy na drodze doskonalenia wewnêtrznego.
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TERAPIE REGRESYWNE
Rados³aw Lemañski
Ka¿dy z nas sam musi odnaleŸæ sw¹ Wewnêtrzn¹ Prawdê. Odpowiedzieæ sobie na odwieczne pytanie: kim jestem i dok¹d zmierzam. Jednak, jaka by nie by³a na nie
odpowiedŸ, jedno jest pewne: ka¿dy z nas jest stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Ka¿dy ma nieœmierteln¹ duszê, której tajemnica jest wielk¹ zagadk¹.
W ostatecznym wymiarze jesteœmy Jednoœci¹, która ma
wspólne Ÿród³o. Dlatego przyci¹ga nas do siebie duchowa si³a sprawiaj¹c, ¿e nie mo¿emy ¿yæ w odosobnieniu.
Poddajemy siê tej sile w nadziei, ¿e w drugim cz³owieku
znajdziemy odpowiedŸ na wszystkie nurtuj¹ce nas pytania. Paradoks polega na tym, ¿e tak naprawdê odpowiedŸ mamy w sobie, zapisan¹ w naszych sercach rêk¹ Stworzyciela. Dlatego tak naprawdê ka¿dy sam
tworzy sw¹ w³asn¹ legendê, wêdruj¹c swoj¹ œcie¿k¹ w Kole ¯ycia.

KARMA LOS CZ£OWIEKA
Andrzej Wasilewski
Znalezienie dowodów potwierdzaj¹cych tezy o reinkarnacji zawsze budzi³o du¿e zainteresowanie. Niektórzy
badacze uzyskali dowody trudne do podwa¿enia, œwiadcz¹ce o istnieniu tego zjawiska. W tej ksi¹¿ce znajdujemy nowe informacje o karmie i jej zwi¹zkach z naszym
poprzednim ¿yciem, sposób obliczania stopnia obci¹¿enia karmicznego, wyjaœnienie procesu tworzenia karmy
i próbê wskazania jak mo¿na siê oczyœciæ. Mo¿emy znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie dlaczego po wielokroæ ¿yjemy i nie pamiêtamy poprzednich wcieleñ, wybieramy
sobie takich a nie innych rodziców, ten a nie inny kr¹g
kulturowy czy poziom ¿ycia materialnego. Po tej pasjonuj¹cej lekturze ³atwiej
bêdzie zrozumieæ, dlaczego w³aœnie nas spotykaj¹ okreœlone sytuacje i co
mo¿emy przez takie doœwiadczenia osi¹gn¹æ.
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