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Wstęp
Jeszcze nie tak dawno uzdrowiciele szczycili się efektami uzdrowionych chorób, czyli objawów, przy pomocy energetycznego oddziaływania na organizm chorego, nie zwracając specjalnej uwagi na leczenie przyczyn. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku, pojawia się w Rosji specyficzny uzdrowiciel Siergiej Łazariew, autor książek „Bumerang” i „Diagnostyka karmy”, który
po latach praktyki i stosowania różnych metod energetycznego
oddziaływania z doskonałymi rezultatami, dostrzega bezsens takiego objawowego uzdrawiania. Poprzez niezwykły dar widzenia
oraz nabytego oświecenia dostrzega, że jeśli nie zostanie uzdrowiona przyczyna, to uzdrowienie jest przejściowe, czyli pozorne.
Prawdziwy problem pozostaje, jedynie może zostać przesunięty
w czasie lub za jakiś czas przerzucony na inne organy, lub na
uzdrowiciela. Niestety czas zmierza też w kierunku przesuniętego
problemu i wcześniej czy później znów się z nim zetkniemy. Praw9
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dziwa przyczyna położona jest daleko wcześniej i związana jest
z chorobą duszy. Duszę kaleczymy swoimi emocjami, które także
deformują pole informacyjne, a zdeformowane pole, to program
dla negatywnych zdarzeń i różnorakich chorób. A więc zmiana
myślenia oraz zapatrywania i uzdrowienie duszy, powodują zanik deformacyjnych struktur z pola informacyjnego, a zatem
i zdecydowany powrót do zdrowia. Największym wrogiem i przyczyną chorób jest myślenie, a szczególnie potępianie, krytykowanie i osądzanie. Dane było Łazariewowi rzucić na uzdrawianie
uświadamiające światło tak, aby w najszybszym czasie dotarło
do jak największej ilości ludzi i oświeciło ich. Jednakże dla wielu
ta nauka jeszcze nie jest do przyjęcia, a tym bardziej do naśladowania, ponieważ jego geniusz jest osobliwością trudną do odwzorowania. Kiedy spotykamy na swojej drodze podobne postacie,
pojawia się nieodparta chęć posiadania identycznych zdolności.
Jednakże jest to niemożliwe. Każdy człowiek jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Drugiego takiego nie ma. Ponieważ już od wielu lat jestem wielbicielem Sai Baby, a w Indiach
w Jego Aszramie w Puttaparthi byłem pięciokrotnie, zafascynowałem się Nim samym i Jego naukami. Był on Awatarem, czyli
wcieleniem Boga w ludzkim ciele. Na oczach ludzkich dokonywał
cudów, uzdrawiał, tworzył podczas tak zwanych interwiew, czyli
osobistych spotkań, przeważnie z grupami narodowościowymi,
rozmaite wartościowe pamiątki: złote łańcuchy, pierścionki, zegarki itp. Posiadał absolutną wiedzę o każdym człowieku, o jego
10
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przeszłych i przyszłych wcieleniach, o całym wszechświecie. Ci,
którzy tam przybywali, dostępowali łaski uwolnienia częściowego z karmy, a poprzez to uniknięcia nawet kilku niepotrzebnych
wcieleń. Jego książka napisana ręką Stephana v. Stepskiego-Doliwy „Sai Baba mówi do Zachodu” jest dla mnie Biblią i wykładnią wiedzy dla współczesnego człowieka*. On nie tworzył nowego
wyznania, ale skupiał wokół siebie wyznawców wszystkich religii,
a zwłaszcza tych największych. To prawdziwy ekumenizm przejawiony w praktyce, a nie głoszony na pokaz. Wizerunek Chrystusa znajdował się w każdym hotelowym budynku na poczesnym
miejscu. Pragnę dodać, że nie wyrzekłem się swojej wiary i wciąż
jestem praktykującym katolikiem. To nic innego, jak ekumenizm
i tolerancja przejawione we właściwy sposób. Prawdziwy awatar
obecnie może się narodzić tylko w Indiach, ponieważ w każdym
innym miejscu na świecie współczesne media zniszczyłyby go.
A skoro w Indiach, to i główne oparcie powinno być w buddyzmie.
Główne oparcie, a nie religijny fanatyzm. Filozoficzne podejście
do uzdrawiania prezentowane przez Łazariewa znalazłem w doskonale uproszczonej formie w naukach Sai Baby, a zwłaszcza
we wspomnianej książce. Treści te są bardziej przystępne i przejrzyste dla każdego, a zwłaszcza dla wielotysięcznej rzeszy ludzi,
którzy zajmują się uzdrawianiem oraz tych, którzy się dopiero do
tego przygotowują. Ponieważ przyśpieszony został cykl wibra*Książki dotyczące nauk Sai Baby do kupienia w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd.).
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cji energetycznej ludzkości w obecnym czasie, to pozostawanie
uzdrowicieli przy starych praktykach może ich drogo kosztować.
Dotychczasowe uzdrawianie będzie skutkowało przejmowaniem
chorób na siebie. Im skuteczniejszy jest uzdrowiciel w uzdrawianiu samych tylko symptomów a nie przyczyn, tym więcej mieć
będzie przejętych na siebie chorób, które będą przesunięte w czasie, względnie przerzucone na następne wcielenia chorego. Jeśli
wiesz co masz robić i którą drogą podążać oraz tego pragniesz,
zostaniesz poprowadzony przez dobranego do ciebie nauczyciela
lub też spotka cię oświecenie, czy nawet obdarowanie zdolnościami szczególnymi, ale ukierunkowanymi. Powinieneś tylko zadać
sobie pytanie: czy chcesz być cudotwórcą, czy narzędziem w rękach Pana Boga? Przygotowałem w tej książce cenne informacje dla każdego zainteresowanego przemianami samego siebie
człowieka, a także drogowskaz dla poważnej rzeszy uzdrowicieli
i lekarzy także, o ile by zechcieli nieco dłużej żyć i nie nabierać
cudzej biedy na siebie, czyli właśnie chorób. Do takiego uzdrawiania potrzebne jest podejście dwutorowe, czyli leczenie także
przyczyn, a nie tylko skutków. I jeszcze jedna ważna informacja.
Ponieważ każdy z rozdziałów, w pewnym sensie, stanowi odrębną
całość tak, że może być czytany osobno, siłą rzeczy, niektóre informacje będą się powtarzały. Dzięki temu czytelnik będzie mógł
powracać do wybranego przez siebie rozdziału, bez konieczności
czytania książki w całości.

7. Czego nas mają nauczyć
bolesne wydarzenia?
Może trzeba byłoby powiedzieć, że bolesne wydarzenia mają
przede wszystkim uczyć, a nie denerwować nas. Zacznijmy
od zrozumienia, jakie są dalsze konsekwencje przejawionej
w takim przypadku złości i agresji oraz pragnienia „odegrania się”. Co w danym przypadku jest dla nas istotniejsze, zaduma i chęć wyciągnięcia wniosków, czy też usatysfakcjonowanie swego ego oraz przyzwolenie na rozrastanie się pychy?
Dziś coraz mniej ludzie uczą się pokory, a może lepiej byłoby
powiedzieć, że coraz mniej uczymy dzieci pokory, pozwalając im na wszystko. A dobroć bez dyscypliny jest tak samo
szkodliwa jak i okrucieństwo. Jest też antywychowawcza.
Rozbudowane w dzieciństwie ego, kiedy na wszystko się pozwala i nie stawia ograniczeń, trudno jest w dorosłym życiu
poskromić prośbą czy też dobrym słowem. Dopiero rzucenie
człowieka na kolana lub na łoże boleści, może taką rolę wy53
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pełnić. Zanim do tego dojdzie, że zaczniemy uczyć się pokory,
wcześniej przejawiona agresja może nas jeszcze bardziej pogrążyć, zwłaszcza kiedy mamy pretensje do wszystkich, i do
Pana Boga też. Jeśli damy człowiekowi wszystko, czego zapragnie, to zgnębimy go. Wtedy traci on orientację i zatraca
się. Traci z pola widzenia samego siebie jako sprawcę wszystkiego tego, co mu się przytrafia, natomiast winą za swoje niepowodzenia skłonny jest obarczać wszystkich dookoła. O ile
był człowiekiem wcześniej wierzącym, to teraz cichy żal do
Pana Boga coraz bardziej od Niego odgranicza i oddala go.
Bóg nie wkracza w nasze życie nieproszony. Jeśli się od Niego
oddalimy, tym bardziej tracimy kontakt z Nim. Gdzie byłeś,
Panie Boże, kiedy Cię potrzebowałem! – wołamy zawiedzeni.
Poprzez podobnego rodzaju pretensje, agresję i żale, możemy
wyemanować z siebie duże ilości agresywnej energii zniszczenia, która przyczajona, w odpowiednim czasie powróci
i uderzy w nas. A bolesne wydarzenia mają przede wszystkim nas nauczyć, że coś w naszym życiu nie jest tak, jak
powinno być. Że wraz ze wzrostem ego i pychy, pojawiło się
także więcej niespełnionych oczekiwań, a wraz z nimi nadmierny krytycyzm i osądzanie, potępianie i mówienie o tych
krytykowanych źle. Tego typu energetyczne śmiecie zabrudzają naszą duszę, więc trzeba będzie nie tylko ten proces
powstrzymać, ale też oczyścić duszę i uzdrowić ją. Niestety
poprzez choroby, ból i cierpienie, ponieważ dobrowolnie nie
54
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zgadzamy się. A dobrowolnie to miłość, przebaczenie i skrucha, na co nasze ego nie jest skłonne się zdecydować. Przy
tej okazji, kiedy mowa jest o dobrowolności, chciałbym sprostować niektóre, utarte już przekonania, że przychodząc na
ten świat wybieramy sobie okoliczności i rodziców, warunki
w jakich będziemy egzystowali. Czy wyobrażacie sobie, że
dusza może dokonać sprawiedliwego osądu samej siebie
i zgodzić się na rozmaite okropności, brutalnych rodziców
też? Tam wszystko jest zważone i wymierzone i tylko to dostaniesz, na co zasługujesz i co sobie wypracowałeś. Wyboru
dokonujemy tylko tu, na Ziemi, kiedy mamy o czymś zadecydować. Wybory tworzą naszą karmę oraz jakość obecnego
życia i następnego wcielenia.
Poczytajmy, co jeszcze możemy dowiedzieć się od Sai Baby
we wspomnianej już książce na str. 313: „W życiu nie istnieją
niepowodzenia. Istnieje jedynie alternatywa, czy potrafisz ze
swoich przeżyć wyciągnąć pożyteczne wnioski, czy też nie.
Rozum jest twoim losem. Rozum wartościuje. Rozum rozróżnia między dobrem a złem, pożytecznym a szkodliwym.
Dlatego skieruj go ku Bogu, abyś mógł wynieść korzyść ze
wszystkiego, co cię spotyka. (…) Istotą wszystkiego jest sens,
gdyż wszystko ma swój sens. Nie istnieje na Ziemi nic bezsensownego, nie mówiąc już o tym, że nic bezsensownego
nie może cię spotkać. (…) Nie daj się zwieść temu, że pewne
sprawy inaczej się toczą, niż to sobie wyobrażałeś. Po pierw55
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sze, taki ich przebieg jest dla ciebie najlepszy, a po drugie,
masz tu dobrą okazję, aby się doszukać głębszego sensu wydarzeń. (…) Jeśli masz Moje nauki i Moją miłość w sercu, nie
może ci się na Ziemi nic złego przytrafić”.
Podsumowując, bolesne wydarzenia mają nauczyć nas, że
przyczyna tych wydarzeń znajduje się w nas, że nie ma nic
przypadkowego, ponieważ przyczyna jest zawsze tylko w nas
a nie w kimkolwiek innym. Nie ma też czegoś takiego jak ślepy los, a tym bardziej kara boska. Jest tylko przyczyna i skutek. Odnajdź w sobie przyczynę, a oddalisz skutek. Bolesne
wydarzenia naprowadzą cię na przyczynę.
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