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Kto pragnie innych uczynić radosnymi,
ten sam musi posiadać radość.

Kto chce ciepło wnosić w świat,
sam musi płonąć ogniem.

Kto pragnie innym pomagać,
musi być przepełniony miłością.

Kto chce wprowadzać pokój na ziemi,
ten musi mieć pokój w sercu swoim.

P. BOSMAN, F. WERNER
„S£ONECZNE PROMYKI RADOŒCI”



Dedykujê tê ksi¹¿kê wszystkim tym,
których kocham, a w szczególnoœci
mojej córeczce Kamilce, mê¿owi
Marcinowi i przyjació³ce Hani.
Dziêkujê za wsparcie.
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UWAGA!!!

Sposoby uzdrawiania opisane w ni-
niejszej ksi¹¿ce w ¿adnym wypad-
ku nie maj¹ zast¹piæ porady i po-
mocy lekarskiej. Autorka nie po-
nosi odpowiedzialnoœci za skutki
prawid³owego b¹dŸ nieprawid³o-
wego stosowania ni¿ej przedsta-
wionych metod.
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WSTÊP

est wiele metod leczenia opartych na pogl¹dzie holistycz-
nym (z gr. holos – ca³oœæ), które g³osz¹, ¿e wszelkie zjawiska

oraz cz³owiek s¹ jednoœci¹. Tak¿e nasze Cia³o, Umys³ i Duch
³¹cz¹ siê tworz¹c nas. Gdy chcemy leczyæ pacjenta, trzeba siê-
gn¹æ do przyczyny choroby, która mo¿e tkwiæ np. w jego nega-
tywnym przekonaniu, podsycanym negatywnymi emocjami, b¹dŸ
jeszcze g³êbiej. Jedno jest pewne, dopóki nie zetknê³am siê z me-
todami terapii naturalnej, opartymi na pogl¹dzie holistycznym,
nie rozumia³am, ¿e moje choroby cia³a maj¹ korzenie w moim
umyœle. Gdy chorowa³am na grypê, bra³am tabletki, leczy³am ob-
jawy, a grypa wci¹¿ wraca³a do mnie jako informacja, która chcia³a
mi coœ przekazaæ, a ja nie rozumia³am. Gdy zaczê³am szukaæ przy-
czyny, to znajdowa³am przeró¿ne. A to bardzo by³am zmêczona
prac¹ i tak naprawdê chcia³am tej choroby, aby odpocz¹æ, b¹dŸ
te¿ bardzo siê zaniedbywa³am, a moje cia³o mówi³o do mnie:
„stop, zadbaj o siebie”. Gdy chorujê, dociekam przyczyny i wspie-
ram siê na ka¿dym poziomie mego istnienia, to choroby znikaj¹
i coraz rzadziej chorujê. Holizm uzmys³owi³ mi, ¿e jestem jed-
noœci¹ ze sob¹ i ze œwiatem, a jedynie terapia opieraj¹ca siê na
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Mi³oœci mo¿e nas uzdrowiæ, spenetrowaæ wszystkie sfery nasze-
go istnienia. Wystarczy zaobserwowaæ, jak dzia³aj¹ nasze myœli
o mi³oœci, a jak myœli maj¹ce swe pod³o¿e w nienawiœci na nas
i otaczaj¹cy nas œwiat. Podam taki b³ahy, ale ciekawy przyk³ad.
Ostatnio œledzi³am moj¹ myœl, która by³a przejawem nienawiœci
do siebie: „mam du¿y brzuch”. Oj, zrobi³a ona rewolucjê w mo-
im ¿yciu. Sprawi³a, ¿e nie mog³am patrzeæ na siebie, zaczê³am
ograniczaæ siê w jedzeniu, Ÿle siê czu³am, a ludzie delikatnie mnie
zapytywali: jesteœ w ci¹¿y? A to jeszcze bardziej pogr¹¿a³o mnie
w rozpaczy. I co zrobiæ? Z wielu narzêdzi uzdrawiania wybra-
³am Reiki – niezwykle skuteczn¹ metodê terapii naturalnej. S³o-
wo Reiki oznacza „uniwersaln¹ energiê ¿ycia”, która przep³ywa
przez wszystko nios¹c ze sob¹ ¯ycie. Metoda ta polega na prze-
kazywaniu uzdrawiaj¹cej energii od terapeuty do pacjenta po-
przez delikatny dotyk r¹k, uzdrawiaj¹c na poziomie Cia³a, Umy-
s³u i Duszy. Terapeuta równie¿ mo¿e sam wykonywaæ sobie
Reiki. Stosowa³am Reiki codziennie przyk³adaj¹c rêce do moje-
go brzuszka. Po dwóch tygodniach patrzy³am na niego z mi³o-
œci¹, poczu³am siê o wiele lepiej, tak, jakbym odzyska³a czêœæ sie-
bie. Reiki spenetrowa³o moje negatywne przekonanie i zast¹pi³o
je Mi³oœci¹ do siebie samej, a brzuszek rzeczywiœcie zmala³, b¹dŸ
moje postrzeganie siê zmieni³o i widzê teraz, ¿e jest ma³y i piêk-
ny. Myœlê, ¿e zdusi³am chorobê w zarodku. Bo co by by³o, gdy-
by tak jawna nienawiœæ do siebie samej d³u¿ej siê utrzymywa³a?
W moim brzuszku zosta³ zatrzymany swobodny przep³yw ener-
gii, gdzie w ciele odczuwa³am jako napiêcie, ciê¿ar – zaczê³a two-
rzyæ siê blokada, która im d³u¿ej tkwi w cz³owieku, tym ciê¿sze
pojawiaj¹ siê choroby.

Doœwiadczenie z Reiki odblokowuje swobodny przep³yw
energii i uzdrawia nas na ka¿dym poziomie naszego istnienia.
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Si³y obronne w organizmie zostaj¹ pobudzone i system immu-
nologiczny jest gotowy do samoleczenia. Dla mnie Reiki to nie
tylko metoda leczenia, lecz droga Mi³oœci, która kszta³tuje we
mnie pokorne poczucie jednoœci z otaczaj¹cym mnie œwiatem.
Wspiera mnie w ka¿dym dobrym dzia³aniu, wzmacnia pozy-
tywne intencje, modlitwy i wspomaga w twórczym ¿yciu. S¹
to niekiedy tak subtelne odczucia, ¿e nie sposób ubraæ to w s³o-
wa. Aby zg³êbiæ tajemnice Reiki, trzeba wieloletniej praktyki,
wiary i doœwiadczeñ. Dlatego w pracy umieœci³am po czêœci
moje skromne doœwiadczenia i doœwiadczenia Mistrzów Reiki
opisane w ksi¹¿kach. Terapia Reiki jest cudown¹ metod¹, któ-
ra ³¹czy siê z innymi bardzo chêtnie i to nie tylko z naturalny-
mi metodami, lecz równie¿ mo¿e stanowiæ wspania³e uzupe³-
nienie terapii konwencjonalnej. Ja wybra³am kamienie szlachet-
ne. Dlaczego? Po pierwsze, obie te terapie bardzo kocham, a wia-
domo, ¿e jak robimy to, co kochamy, to uzdrawia nas i nasze
otoczenie. Dlatego najchêtniej stosujê je w leczeniu. Po dru-
gie, po³¹czenie kamieni z Reiki jest niezwyk³e dla mnie i dla
odbiorców. To tak jak spotykaj¹ siê np. dwie przyjació³ki, które
bardzo siê kochaj¹, rozumiej¹, s¹ otwarte na mi³oœæ do siebie,
to wtedy wzajemnie na siebie oddzia³uj¹, wydobywaj¹c na po-
wierzchniê to, co najpiêkniejsze, a wspólna ich energia dzia³a
z wielk¹ si³¹ uzdrawiaj¹c¹ na otoczenie. Z energi¹ Mi³oœci wy-
p³ywaj¹ z nas negatywne myœli, energie itd., które i tak musimy
poznaæ, zobaczyæ, prze¿yæ, aby zrobiæ miejsce dla energii Œwia-
t³a. Jednak nigdy z nas tyle nie wyp³ynie, abyœmy nie mogli tego
udŸwign¹æ. Dla ludzi, którzy nie bardzo wierz¹ w dzia³anie
Reiki, no, bo jak taki cz³owiek nie ma pojêcia, co to jest uzdra-
wiaj¹ca energia i wierzy tylko w to, co widzi, a terapeuta przy-
k³ada do niego swe d³onie, przez które przep³ywa owa energia,
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to on tak naprawdê nie wierzy, ¿e mo¿e mu pomóc. Przecie¿
wiara jest niezbêdna do uzdrawiania, wiara zarówno pacjenta,
jak i terapeuty. Dlatego kamienie maj¹ silny aspekt psychiczny
dla takich ludzi, którzy wierz¹ tylko w to, co widz¹. Gdy taki
cz³owiek widzi, ¿e na nim coœ le¿y, czasem niez³ej wagi, jest
w stanie uwierzyæ, ¿e to dzia³a, a tym samym otwiera siê na
uzdrowienie. Jestem ci¹gle pe³na wdziêcznoœci dla mojej Mi-
strzyni Reiki, Krystyny W³odarczyk-Królickiej, za której poœred-
nictwem otrzyma³am tak piêkny dar, jakim jest Reiki. Staram
siê go pielêgnowaæ i rozwijaæ do dziœ. Energia Reiki prowadzi
mnie do poznawania siebie drog¹ Mi³oœci, a kamienie potêguj¹
tê energiê rozwijaj¹c nieustannie piêkno Duszy.
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Rozdzia³ 1.

Terapia uzdrawiaj¹cej
mi³oœci Reiki

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
HISTHISTHISTHISTHISTORIA REIKIORIA REIKIORIA REIKIORIA REIKIORIA REIKI

Moja linia przekazu:
Ja, Agnieszka Szulga – otrzyma³am inicjacjê I i II stopnia Re-

iki z r¹k Mistrzyni Reiki Krystyny W³odarczyk-Królickiej.

Moja Mistrzyni Reiki – Krystyna W³odarczyk-Królicka –
otrzyma³a inicjacjê Mistrza 3 grudnia 1994 roku z r¹k Sio-
stry Mariuszy – Jadwigi Bugaj.

Siostra Mariusza – Jadwiga Bugaj – otrzyma³a inicjacjê Mi-
strza Reiki w 1991 roku z r¹k Wani Twan.

Wania Twan – by³a inicjowana na Mistrza Reiki w 1976 roku
przez Hawayo Takata.
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Hawayo Takata – by³a inicjowana na Mistrza Reiki przez Chu-
jiro Hayashiego w 1938 roku.

Chujiro Hayashi – by³ uczniem odkrywcy i za³o¿yciela Sys-
temu Naturalnego Uzdrawiania Reiki dr. Mikao Usui. Otrzy-
ma³ inicjacjê ok.1925 roku.

Mikao Usui – odkrywca i za³o¿yciel systemu Reiki Usui Shiki
Ryoho.

Odkrycie Reiki piêknie opisuje Ursula Klinger-Raatz w ksi¹¿-
ce pt. „Reiki i kamienie szlachetne”.

„U schy³ku XIX wieku ¿y³ i naucza³ w Japonii kap³an Mikao
Usui. Kierowa³ on niewielkim chrzeœcijañskim uniwersytetem
w Kyoto. Na pytanie jednego ze swoich najstarszych uczniów:
czy wie, w jaki sposób uzdrawia³ Chrystus, nie potrafi³ udzieliæ
odpowiedzi i sta³o siê ono dla niego wyzwaniem. Usui z³o¿y³
sprawowany przez siebie urz¹d rektora uniwersytetu Doshisha
i uda³ siê w poszukiwaniu informacji. Najpierw wyjecha³ do USA
i na uniwersytecie w Chicago doktoryzowa³ siê w dziedzinie jê-
zyków staro¿ytnych, w których szuka³ rozwi¹zania tajemnicy.
Jego próby nie zosta³y uwieñczone sukcesem, tote¿ powróci³ do
Japonii, po uœwiadomieniu sobie, ¿e równie¿ w tradycji buddyj-
skiej mówi siê o uzdrawiaj¹cej mocy Buddy i jego uczniów. Usui
odwiedza³ ró¿ne klasztory, studiowa³ japoñskie przek³ady pism
buddyjskich i nauczy³ siê chiñskiego, aby uzyskaæ jeszcze wiêksz¹
orientacjê w pismach buddyjskich. Jednak dopiero decyzja, by
nauczyæ siê sanskrytu – jêzyka najstarszych buddyjskich pism,
doprowadzi³a go do manuskryptu jednego z uczniów Buddy –
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do opisów, formu³ i symboli traktuj¹cych o tym, jak uzdrawia³
Budda. Po siedmiu latach doktor Usui znalaz³ to, czego szuka³.
Jednak jego wiedza o symbolach nie wystarcza³a, a¿eby wejœæ
w kontakt z uzdrawiaj¹c¹ energi¹ duchow¹. Pos³ucha³ wiêc rady
pewnego starego przyjaciela, który sprawowa³ funkcjê prze³o¿o-
nego klasztoru buddyjskiego i poœci³ oraz medytowa³ przez dwa-
dzieœcia jeden dni na jednej ze œwiêtych gór Japonii. Dopiero
dwudziestego pierwszego dnia nawiedzi³ go potê¿ny promieñ
œwietlny z nieba, przed którym – kieruj¹c siê pierwszym impul-
sem – najchêtniej by uciek³. Jednak nagle zda³ sobie sprawê z te-
go, ¿e jest to dok³adnie to, czego szuka³, to, na co czeka³. Usui
zosta³ poruszony tym œwiat³em, doœwiadczy³ odmienionego sta-
nu œwiadomoœci i upadaj¹c na ziemiê ujrza³ ukazuj¹ce siê w szyb-
kim tempie, w rozb³yskach œwiat³a, symbole odkryte przez sie-
bie w swoich studiach. Wry³y siê one mocno w jego œwiadomoœæ
i sta³y siê jednoczeœnie kluczem do boskiej energii uzdrawiaj¹-
cej. Doktor Usui nazwa³ tê na nowo odkryt¹ przez siebie energiê
Reiki. Dziêki niej uzdrawiali ju¿ Budda i Jezus poprzez nak³ada-
nie r¹k. Reiki to japoñskie wyra¿enie dla uniwersalnej energii
¿yciowej. Doktor Usui stworzy³ swój w³asny system naturalne-
go leczenia (system Usui), przekazywa³ Reiki wielu ludziom i na-
ucza³ stosowania tej metody wszystkich, którzy pragnêli wiêcej
wiedzieæ na ten temat. Naucza³ ich równie¿, jak uzdrawiaæ sie-
bie samego, jak zmieniæ tryb ¿ycia za pomoc¹ stworzonych przez
niego regu³ ¿yciowych Reiki, a przez to równie¿ ogólne nasta-
wienie do ¿ycia. Do dzisiaj Reiki jest nauczane i przekazywane
poprzez inicjacje, zgodnie z tradycj¹, za poœrednictwem mistrzów
Reiki. Przed swoim odejœciem do œwiata dusz doktor Usui po-
wo³a³ na swego nastêpcê jednego ze swoich uczniów g³êboko
zwi¹zanego z nim i z Reiki – doktora Chujiro Hayashi. W ten
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sposób doktor Hayashi – emerytowany oficer marynarki – sta³
siê Mistrzem Reiki, doktor Usui powierzy³ mu Esencjê Reiki.
Doktor Hayashi za³o¿y³ klinikê Reiki w Kyoto i Tokio, do której
w roku 1935 przyby³a ¿yj¹ca na Hawajach Japonka Hawayo Ta-
kata. By³a ona chora na raka. Hawayo Takata zosta³a uzdrowiona
dziêki Reiki i sama sta³a siê kana³em Reiki. Przez rok pozosta³a
w klinice kszta³c¹c siê, a potem powróci³a na Hawaje, gdzie prak-
tykowa³a Reiki. W 1937 roku doktor Hayshi przyby³ do niej na
kilka miesiêcy, kszta³ci³ j¹ i przed swoim wyjazdem w lutym 1938
roku inicjowa³ j¹ jako pierwsz¹ i wówczas jedyn¹ w USA Mi-
strzyniê Systemu Uzdrawiania doktora Usui. Przed wybuchem
wojny miêdzy USA i Japoni¹ przekaza³ on Hawayo Takata w Ja-
ponii Esencjê Reiki i mianowa³ j¹ „Mistrzem Reiki”, a jednocze-
œnie swoj¹ nastêpczyni¹. Po uczynieniu tego doktor Hayashi opu-
œci³ swoje cia³o w krêgu rodziny i nauczaj¹cych w Japonii mi-
strzów Reiki. Dziêki Hawayo Takata Reiki sta³o siê znane na
Zachodzie. Takata wykszta³ci³a dwudziestu jeden mistrzów Re-
iki, wœród nich równie¿ Phyllis Lei Furumoto – jej wnuczkê,
która zosta³a inicjowana w Reiki ju¿ jako dziecko, ale dopiero po
ukoñczeniu nauki w college’u i zrobieniu kariery, w wieku trzy-
dziestu lat (w roku 1979), by³a gotowa do inicjacji mistrzow-
skiej, intensywnej nauki i kszta³cenia siê w Reiki. W 1980 roku –
przed swoim przejœciem do œwiata dusz – Hawayo Takata miano-
wa³a sw¹ wnuczkê Mistrzem Reiki i poprzez przekazanie Esencji
Reiki, swoj¹ nastêpczyni¹. Od tego czasu Phyllis Lei Furumoto
jest odpowiedzialna za Reiki. Tymczasem przez Furumoto i in-
nych mistrzów zosta³o inicjowanych wielu mistrzów Reiki.”

Obecnie jest bardzo wielu Mistrzów Reiki. Pojawi³y siê rów-
nie¿ ró¿ne odmiany Reiki, które zniekszta³caj¹ prawdziwy
przekaz. Nie chcê oceniaæ, czy to jest skuteczne, czy nie, my-
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œlê, ¿e to ka¿dego indywidualna sprawa. Je¿eli ktoœ nie znaj-
duje tego, czego szuka w pierwotnym przekazie, dobre bê-
dzie dla niego to, co nieustannie tworz¹ i zmieniaj¹ obecnie
inni. Dla mnie Reiki z pierwotnego przekazu jest czymœ, co
warto pielêgnowaæ, poniewa¿ nie nale¿y zapominaæ, ¿e uzdro-
wienie wywodzi siê z nieprzebranego Źród³a Boskiego. S¹
ró¿ne sposoby, aby Bóg móg³ dzia³aæ poprzez nas, a ja wybra-
³am ten. Cel nauk doktora Usui to to, ¿e zdrowie zaczyna siê
od „obudzenia” cz³owieka do bezinteresownej mi³oœci Boga.
Ów „obudzony” cz³owiek bierze wtedy pe³n¹ odpowiedzial-
noœæ za swoje ¿ycie i powraca do zdrowia. Dlatego czysty prze-
kaz zgodny z tradycj¹ jest bardzo skuteczny, przynosz¹c wspa-
nia³e rezultaty zarówno dla terapeutów, jak i dla pacjentów.
Moja Mistrzyni Krystyna W³odarczyk-Królicka na kursie bar-
dzo podkreœla wiernoœæ tradycji. Przyznajê, ¿e nie rozumia-
³am tego wtedy. Teraz rozumiem i jestem wdziêczna. Po co
zmieniaæ to, co jest „od samego Boga” proste, piêkne, sku-
teczne, sprawiaj¹ce, ¿e odkrywamy w sobie wielkie pok³ady
si³y, radoœci, mi³oœci do siebie i otaczaj¹cego nas œwiata. Ja to
nazywam: „patrzenie na siebie i œwiat oczami Boga”, które
przepe³nione s¹ mi³oœci¹, wspó³czuciem i zrozumieniem na-
wet tego, czego nasz umys³ nie jest w stanie poj¹æ.

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.
INICJACJE I, II, III STINICJACJE I, II, III STINICJACJE I, II, III STINICJACJE I, II, III STINICJACJE I, II, III STOPNIA REIKIOPNIA REIKIOPNIA REIKIOPNIA REIKIOPNIA REIKI

Istniej¹ trzy stopnie Reiki, podczas których odbywa siê wta-
jemniczenie i nauka Reiki zgodnie z pierwotn¹ tradycj¹.
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1. stopieñ – zostaj¹ pobudzone nasze cztery czakry:
a) czakra serca – otwarcie na bezwarunkow¹ mi³oœæ,
b) czakra gard³a – otwarcie drogi do wy¿szej œwiadomoœci,
c) czakra trzeciego oka – pobudzenie intuicji,
d) czakra korony – otwarcie na odbiór Reiki.
Pierwszy stopieñ jest podstaw¹ nastêpnych, aby je zastoso-

waæ potrzeba troszkê czasu po to, aby doœwiadczyæ pierwszego.
Podczas tej inicjacji poznajemy tradycjê, Ÿród³a Reiki oraz ca-
³oœciowy masa¿ energetyczny – specyficzny uk³ad d³oni, przez
które p³ynie Reiki. Gdy przechodzi³am pierwszy stopieñ Reiki,
by³am w trzecim miesi¹cu ci¹¿y, tak¿e moja córeczka jeszcze
w brzuszku by³a najm³odsz¹ uczestniczk¹. Ci¹¿ê mile wspo-
minam, czêsto robi³am Reiki sobie, to dawa³o mi du¿o si³y i ra-
doœci. Poród przeszed³ szybko, bez ¿adnych komplikacji. Có-
reczka urodzi³a siê zdrowa, silna, z uœmiechem na ustach. Re-
iki jest cudownym sposobem na to, aby nasze dzieci rozwija³y
siê prawid³owo w atmosferze mi³oœci i harmonii.

2. stopieñ – to wtajemniczenie w symbole odkryte przez dr.
M. Usui – s³u¿y do przekazu energii na odleg³oœæ oraz wzmac-
niania tej energii, to kolejna inicjacja rozbudzaj¹ca i uaktyw-
niaj¹ca centra energetyczne w naszych d³oniach. Dziêki temu
pog³êbi³y siê moje doœwiadczenia z Reiki i mo¿liwoœci uzdro-
wienia siebie i innych. Zaczê³a siê droga poznawania siebie.

3. stopieñ – to pierwszy krok ku zostaniu Mistrzem Reiki.
Ka¿da osoba podczas inicjacji odczuwa coœ innego. Dla mnie

to by³y tak subtelne prze¿ycia, których nie potrafiê opisaæ. Jed-
no wiem, ¿e po inicjacjach ¿ycie siê zmienia. Gdy raz otrzy-
mamy inicjacje, przez ca³e nasze ¿ycie mo¿emy przekazywaæ
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energie Reiki. Oczywiœcie, nale¿y praktykowaæ ten dar, aby
rozkwita³.

Tam, gdzie miłość panuje, zachodzą wielkie zmiany
i powraca zdrowie

DR MARI HALL

Wierzê, ¿e Reiki mo¿e stosowaæ ka¿dy, bez ¿adnych specjal-
nych zdolnoœci, bowiem do mi³oœci jesteœmy wszyscy stworzeni.
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Rozdzia³ 2.

Droga Reiki
i jej znaczenie w ¿yciu

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.
REGU£Y ¯YCIA REGU£Y ¯YCIA REGU£Y ¯YCIA REGU£Y ¯YCIA REGU£Y ¯YCIA DR. MIKAO USUIDR. MIKAO USUIDR. MIKAO USUIDR. MIKAO USUIDR. MIKAO USUI

Wkraczaj¹c na drogê Reiki bardzo istotne jest zachowanie Regu³
¯ycia, które sformu³owa³ dr Mikao Usui:

Właśnie dziś nie złość się.
Właśnie dziś nie martw się.

Szanuj rodziców, nauczycieli i ludzi starszych.
Uczciwie zarabiaj na chleb.

Dzisiaj będę się życzliwie odnosić do wszystkich żywych istot.
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W£AŒNIE DZIŒ NIE Z£OŒÆ SIÊW£AŒNIE DZIŒ NIE Z£OŒÆ SIÊW£AŒNIE DZIŒ NIE Z£OŒÆ SIÊW£AŒNIE DZIŒ NIE Z£OŒÆ SIÊW£AŒNIE DZIŒ NIE Z£OŒÆ SIÊ

Nie wytykajcie wad innym. Wnikliwie przyjrzawszy się sobie, ujrzycie,
że ich wady są waszymi.

Jeśli wy się poprawicie, poprawi się świat.
SAI BABA

Ci¹g³e pretensje, oczekiwania wobec otaczaj¹cego nas œwiata
potêguje, wzmaga w nas z³oœæ. Jesteœmy Ÿli na ca³y œwiat, który
obarczamy odpowiedzialnoœci¹ za nasze ¿ycie. Gdy tylko we-
Ÿmiemy ¿ycie w swe rêce, zaczynamy byæ odpowiedzialni za
siebie, to zaczynamy widzieæ, ¿e ci wszyscy ludzie, na których
wczeœniej byliœmy Ÿli, grali role naszych zwierciade³. Pokazy-
wali nam tylko coœ, co jest w nas, lecz gdy tego nie rozumiemy, to
jesteœmy na nich Ÿli. Wkurza nas w innych to, co sami mamy
w œrodku, a nie chcemy siê do tego przyznaæ. Z³oœæ dzia³a bardzo
destrukcyjnie, mo¿e doprowadziæ do wielu problemów, nawet do
choroby. Gdy sobie to uœwiadomi³am, zaczê³am odczuwaæ
wdziêcznoœæ do ludzi, na których wczeœniej by³am z³a, a w rzeczy-
wistoœci byli i s¹ moimi nauczycielami, nieustannie pokazuj¹ mi
to, co we mnie tkwi. Od tej pory relacje z moimi „nauczycielami”
zmieniaj¹ siê, zaczynaj¹ siê opieraæ na Mi³oœci, a nie na oczekiwa-
niach wobec siebie. Jakoœæ mojego ¿ycia nieustannie wzrasta. A nie-
roz³adowan¹ z³oœæ, gniew wyrzucam wal¹c poduszk¹ w ³ó¿ko b¹dŸ
wrzeszczê w lesie. To przynosi wielk¹ ulgê i nikt nie cierpi z tego
powodu, ¿e mam takie emocje, jakie mam. W ten sposób uwal-
niam siebie i innych od zbêdnej gry, a œwiat wokó³ zaczyna siê zmie-
niaæ. Myœlê raczej, ¿e to nie œwiat, lecz nasze postrzeganie siê zmie-
nia. Zaczynamy patrzeæ na siebie i œwiat okiem mi³oœci, a nie przez
burzê naszych emocji, przekonañ, myœli.
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W£AŒNIE DZIŒ NIE MARW£AŒNIE DZIŒ NIE MARW£AŒNIE DZIŒ NIE MARW£AŒNIE DZIŒ NIE MARW£AŒNIE DZIŒ NIE MARTW SIÊTW SIÊTW SIÊTW SIÊTW SIÊ

Każdego wieczora postaw kropkę
i przerzuć stronicę.

Inaczej beznadziejnie ugrzęźniesz.
Oddajmy co wieczór swoją stronicę
z jej prostymi i krzywymi znakami,

a nawet niezapisaną. Taką, jaka jest.
Złóżmy w dłonie Ojca.

Dzień następny można wtedy zaczynać od nowa.
Kto potrafi cieszyć się szczerze udanym dniem,

ten ma lepsze szanse w dniu niedobrym.
P. BOSMAN I F. WERNER

Od nas zale¿y, czy chcemy siê martwiæ, lêkaæ, czy zaufaæ w to,
¿e nas Bóg poprowadzi. Zmartwienia, lêki odcinaj¹ nas od Źró-
d³a Wszelkiej Obfitoœci, zamykaj¹ nas w ograniczeniach, nie po-
magaj¹ i nie przynosz¹ nic dobrego. To dlaczego tak siê nie-
ustannie martwimy, lêkamy o wszystko? Myœlê, ¿e wynika to
z braku zaufania do siebie i do Boga, b³êdnym przekonaniu, ¿e
to, co dzieje siê z naszym ¿yciem, nie zale¿y od nas, lecz od
tego, jak los siê potoczy, od tego, co na zewn¹trz, od innych
ludzi. Gdy tylko uœwiadomimy sobie fakt, ¿e sami kreujemy
swoje ¿ycie i nasze ¿ycie jest naszym wyborem, lêki pryskaj¹.
Zaczynamy ufaæ sobie, Bogu, który przecie¿ chce, abyœmy byli
szczêœliwi i da nam to, czego Dusza pragnie. Wtedy ka¿dy dzieñ
bêdzie œwiêtem i w³aœnie dziœ jest ten dzieñ. Gdy ogarniaj¹ mnie
lêki, czasem niema³e, pryskaj¹ z momentem uœwiadomienia
sobie, ¿e to tylko mój umys³ wymyœli³ sobie strach, aby mnie
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odci¹æ od Źród³a. Im lepiej radzê sobie z moimi lêkami, tym
jestem silniejsza, a jak mnie dopadaj¹, to czujê siê s³abo i nic
nie widzê, zamykam siê na mi³oœæ i obfitoœæ. Dlatego wierzê,
¿e we wszystkim panuje boski porz¹dek, przebaczenie i zaufa-
nie. Ale nawet w tych ciê¿kich chwilach staram siê nie traciæ
wiary. Modlitwa pomaga mi przetrwaæ „ciemnoœæ”, bo wiem,
¿e po nocy zawsze nastaje nowy dzieñ.
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SZANUJ RSZANUJ RSZANUJ RSZANUJ RSZANUJ RODZICÓODZICÓODZICÓODZICÓODZICÓWWWWW,  NAUCZYCIELI,  NAUCZYCIELI,  NAUCZYCIELI,  NAUCZYCIELI,  NAUCZYCIELI
IIIII LUDZI STARSZYCHLUDZI STARSZYCHLUDZI STARSZYCHLUDZI STARSZYCHLUDZI STARSZYCH

Szanuj każdego, bądź wrażliwy
na sprawy drugiego człowieka;

Myśl dobrze o wszystkich, staraj się nawet
w najgorszych ludziach dostrzegać coś dobrego;

Zawsze bądź życzliwy dla innych;
Naprawiaj krzywdy wyrządzone innym;

Jednocz słowem, czynem i sercem;
Z  każdym rozmawiaj językiem miłości.

M. SOCHACZEWSKA

Szanujemy ludzi, gdy ich podziwiamy, doceniamy, traktuje-
my z uprzejmoœci¹ i ¿yczliwoœci¹. Ludzie, których podziwia-
my i cenimy, czêsto staj¹ siê dla nas przyk³adami, jak chcieliby-
œmy poprowadziæ nasze ¿ycie.

Jestem pe³na wdziêcznoœci za wszystkich nauczycieli, jakich
spotka³am na mej drodze, dziêki którym uczê siê ¿ycia. Jednak
nauczyciele to nie tylko wielcy Mistrzowie, to równie¿ najbli¿-
si, nasze dzieci, rodziny, przyjaciele, wszelkie sytuacje, które
siê nam przytrafiaj¹, to wszystko, co nas otacza. Gdy to widzi-
my, pojawia siê wdziêcznoœæ.

Docenianie tego, co mamy w ¿yciu, to, jacy jesteœmy i odczu-
wanie wdziêcznoœci z tego powodu jest przepiêknym uczuciem.
To ci¹g³e patrzenie w przysz³oœæ, lêkanie siê tego, co bêdzie, b¹dŸ
ci¹g³e rozdrapywanie starych ran, czyli rozpamiêtywanie prze-
sz³oœci, powoduje, ¿e nie widzimy tego, co jest w chwili obecnej.
Wdziêcznoœæ powoduje, ¿e nasze oczy otwieraj¹ siê i widz¹, jaka
obfitoœæ jest wszêdzie i to my blokujemy siê na ni¹. Obfitoœæ to
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nie tylko bogactwo materialne, lecz emocjonalne, umys³owe i du-
chowe, ludzie, którymi siê otaczamy oraz sytuacje, które spoty-
kamy, nowe doœwiadczenia. Je¿eli w naszej podœwiadomoœci tkwi
przekonanie, ¿e nie zas³ugujemy na obfitoœæ, to w³aœnie siê tak
dzieje. Wdziêcznoœæ odblokowuje nam przep³yw obfitoœci i mi-
³oœci w naszym ¿yciu. Gdy ci¹gle czegoœ oczekiwa³am od moich
rodziców, nie akceptowa³am ich takimi, jacy s¹, nasze stosunki
nie by³y za dobre, a o wszystko ich obwinia³am. Œmieszne, bo
oczekiwa³am od nich tego, aby byli inni, jednoczeœnie bêd¹c na
nich z³a, ¿e miêdzy nami siê nie uk³ada. Oni czuj¹c to, ¿e w mo-
ich oczach s¹ nie tacy, jacy powinni byæ, unikali ze mn¹ spotkañ.
Zupe³ny ko³owrotek! Chcia³am mieæ innych rodziców, lepszych.
W koñcu przyszed³ czas, ¿e uœwiadomi³am sobie, ¿e to, ¿e ¿yjê,
jaka jestem, to przecie¿ im zawdziêczam. Gdy podziêkowa³am
im za ¿ycie, moje oczy otworzy³y siê i zobaczy³am, jakie mam
bogactwo, którego wczeœniej nie widzia³am. Dosta³am wielkie
dary od mych rodziców, które z radoœci¹ chcê rozwijaæ w sobie.
Pozwoli³am im byæ takimi, jakimi s¹ i oni pozwalaj¹ mi byæ tak¹,
jaka jestem.

Gdy uœwiadomimy sobie nasze wspania³e mo¿liwoœci kreowa-
nia ¿ycia, to bêdziemy mieæ wiele powodów do wdziêcznoœci.
Stajemy siê coraz bardziej wolni, kreuj¹c pozytywne zmiany
w naszym ¿yciu. Otoczenie przestaje nas krêpowaæ, bo sami
siebie przestaliœmy ograniczaæ.

Jak jesteœmy wdziêczni, wszystko nas wspiera, od¿ywia nasze
¿ycie, stajemy siê otwarci na obfitoœæ, która wp³ywa bezgranicz-
nie do naszego ¿ycia. Stajemy siê jednoœci¹ ze Œwiatem, z Mi-
³oœci¹. Pojawia siê wielki szacunek do siebie i wszelkiego ¿ycia
oraz œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy ukochanymi „dzieæmi Boga”, co
napawa wielk¹ radoœci¹ i si³¹ do dzia³ania w Mi³oœci.
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UCZCIWIE ZARABIAJ NA CHLEBUCZCIWIE ZARABIAJ NA CHLEBUCZCIWIE ZARABIAJ NA CHLEBUCZCIWIE ZARABIAJ NA CHLEBUCZCIWIE ZARABIAJ NA CHLEB

Spraw, aby moje ręce uszanowały te rzeczy, które
Ty stworzyłeś i aby moje uszy stały się wrażliwe na

odbiór Twego Głosu.
Daj mi mądrość, abym rozumiał to wszystko, czego
nauczyłeś mój lud. Pozwól mi nauczyć się lekcji,

które ukryłeś w każdym listku i kamieniu.
MODLITWA AMERYKAÑSKIEGO INDIANINA

Uczciwoœæ jest podstaw¹ zaufania. Zaufanie z kolei to pod-
stawa zwi¹zków miêdzyludzkich.

Gdy jesteœmy uczciwi wobec siebie, stajemy siê uczciwi wo-
bec innych. Pojawia siê zaufanie nie tylko do innych, ale rów-
nie¿ w³aœnie do siebie. To droga Prawdy, która rozjaœnia nam
¿ycie. Nie jest ³atwo przyznaæ siê do siebie, do tego, jacy na-
prawdê jesteœmy, gdy przez ca³e ¿ycie spychamy do swego wnê-
trza to, czego nie chcemy widzieæ. Dla mnie œwietn¹ ucieczk¹
od siebie, rzeczywistoœci by³ specyficznie przeze mnie rozu-
miany rozwój duchowy. Czyta³am mnóstwo ksi¹¿ek, myœla-
³am tylko o tym, aby pracowaæ nad sob¹, no, bo przecie¿ nie
jestem wci¹¿ taka, jaka powinnam byæ. Tak naprawdê nie ¿y³am
swoim ¿yciem, a innych chcia³am przekonywaæ do tego, co prze-
czyta³am w ksi¹¿kach. Moim zdaniem, najwiêksz¹ m¹droœci¹
s¹ nasze doœwiadczenia, a prze¿ycia innych mog¹, ale nie musz¹,
s³u¿yæ jako wskazówka. Dopiero teraz czujê, ¿e ¿yjê. Moja ro-
dzina jest moj¹ rodzin¹, a nie ludŸmi gorszymi, bo nie „rozwi-
jaj¹ siê duchowo”, moi przyjaciele moimi przyjació³mi, a nie
ludŸmi, którzy przeszkadzaj¹ mi w rozwoju, teraz siê od nich
uczê. Moje doœwiadczenia moimi nauczycielami, moje talenty
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wielkim darem, moja ciemna strona mym nauczycielem, a ra-
doœæ mym towarzyszem. Gdy odkrywam, ile mam pok³adów
nienawiœci, autodestrukcji do siebie, to siê zadziwiam, a cza-
sem tak to boli, ¿e myœlê, i¿ oszalejê. Wtedy pozostaje mi mo-
dlitwa, która jest moim antidotum na wszystko. Gdy modlê siê
gor¹co, z wiar¹, dziej¹ siê naprawdê cuda. Moim zdaniem, byæ
prawdziwym, uczciwym wobec siebie to prawdziwa sztuka,
która prowadzi do szczêœliwego ¿ycia. Akceptowaæ siebie, swo-
je uczucia, daæ sobie odczuwaæ smutek, gniew, które s¹ prze-
cie¿ takimi samymi uczuciami jak np. radoœæ. To nasza intencja
sprawia, jakiej wartoœci nabior¹ nasze uczucia i to my równie¿
decydujemy, jakiej wartoœci nabierze nasze ¿ycie.






