
Transformacja i opętujący umysł 

Świat zewnętrzny, ten przed naszymi oczami, nie zmieni się, jeżeli to w nas nie narodzi się 

zmiana. Oczywiście, aby nasza cywilizacja stała się „cywilizacją światła” nastawioną na 

rozwój szeroko pojęty, potrzebna transformacja różnych dziedzin naszego życia. Weźmy pod 

uwagę np. system edukacji, który nie uczy młodych ludzi myślenia i rozwiązywania 

problemów, ale wbijaniu do głowy, na pamięć regułek. Do poprawki jest też sektor związany 

z nauką, ekonomią itd. Z oczywistych względów nie będę omawiał wymienionych zagadnień, 

jednak nie ulega wątpliwości, że są one kluczowe w procesie transformacji. Co by jednak nie 

powiedzieć, zmian w wyżej wymienionych dziedzinach naszego życia nie będzie można 

przeprowadzić, jeżeli nie otworzymy umysłu na szerszą rzeczywistość. Szersza rzeczywistość 

oznacza        w tym przypadku pojmowanie nas samych, jako istoty wielowymiarowe, 

kosmiczne, które aby przetrwać              i rozwijać się powinny działać w harmonii z 

otaczającym środowiskiem oraz konsekwentnie porzucać utarte dogmaty, które nie mają 

poparcia w faktach (chodzi np. o naukę). Pojęcie naszej roli we wszechświecie jest 

niemożliwe, gdy operujemy wyłącznie na poziomie intelektualnym. Funkcjonując wedle 

zasad analitycznego, agresywnego, przebiegłego i chciwego mózgu ( lewej półkuli) stajesz się 

więźniem swojego ego. Trzy pierwsze czakry- podstawy, sakralna, splotu słonecznego- 

odpowiadają poziomowi świadomości lewej półkuli. Żeby „rozgościć się” na wyższych 

poziomach energetycznych i poczuć prawdziwą wolność związaną z aktywacją pozostałych 

czterech czakr (poszerzenia świadomości) trzeba „wyjść z rozumu”. Aby zrobić ten, jakże 

istotny krok w kierunku odkrycia w sobie wszelkiego źródła istnienia oraz samego Boga 

koniecznie trzeba nam wiedzieć na jakie kwestie powinniśmy zwrócić naszą uwagę (rozum 

potrzebuje konkretnej wiedzy).                                                                                                                                     

Po pierwsze, należy pojąć i zaakceptować, że fizyczne realia są iluzją i nie można skupiać na 

nich całej swojej energii oraz przywiązywać się do materialności. Jeżeli chcesz podążać za 

wskazówkami Nieskończoności nie możesz ograniczać percepcji do fizyczności, czyli pięciu 

zmysłów, ponieważ nieskończoność operuje na znacznie „wyższym” poziomie 

rzeczywistości- można powiedzieć, że jest nie          z tego świata. Niestety obecnie widzimy 

ludzi, którzy zatraceni są w formach. W zasadzie każde działania ludzi skierowane są na 

zewnątrz i rzadko kto próbuje nawiązać kontakt ze swoją duszą i Wyższym Ja. Tak więc 

wszelkiego szczęścia, spełnienia, realizacji, komfortu, a nawet harmonii, równowagi i Boga 

szukasz wszędzie oprócz własnej osoby, myśląc że jesteś oddzielony od Źródła. Formy, a 

zatem materialne obiekty stały się jedynymi lub głównymi celami naszej egzystencji. Gdy 



dążysz do samorealizacji i zadowolenia z życia nieustannie biegniesz na zakupy. Kiedy 

czujesz przygnębienie, co robisz? Zwykle sprawiasz sobie jakieś nowe cacko. Załóżmy, że 

tym razem wybrałeś/łaś ładną koszulę lub bluzeczkę. Cieszysz się z niej, twój humor nagle się 

poprawia. Tymczasem mija czas i okazuje się, że ta sama rzecz, w której jeszcze do niedawna 

pokładałeś/łaś nadzieje straciła „moc”, a ty wracasz do stanu przed zachwytem. Pragnąc 

poprawy sytuacji ponownie udajesz się do sklepu. Kupujesz samochód, sprzęty domowe i 

inne rzeczy. Przez chwilę, owszem jest super, by w sumie po krótkim okresie wrócić do 

własnych frustracji i zmartwień. Oczywiście zakupy nie są jedyną możliwością na utratę 

kontaktu z Nieskończoną Świadomością. Ludzie poszukują oderwania się od przytłaczającej 

rzeczywistości w alkoholu, religii lub na przykład ogłupiającej rozrywce, nie zdając sobie 

sprawy, iż prędzej czy później i tak będą zmuszeni powrócić do starych spraw, które nie 

zostały wyjaśnione/załatwione. Gdybyśmy naprawdę byli ludźmi (CZŁOWIEKIEM) 

skupialibyśmy się przede wszystkim i ponad wszystko na doskonaleniu własnego, duchowego 

wnętrza. Straciliśmy tożsamość, ponieważ staliśmy się naszymi ubraniami, samochodami, 

telefonami komórkowymi, domami, pieniędzmi             i innymi rzeczami. Najbogatszym i 

najszczęśliwszym człowiekiem na świecie jest ten, kto potrafi odnaleźć bogactwo i radość w 

samym w sobie. Ze względu na fakt, iż Bóg mieszka w każdym człowieku, stanowimy 

wszyscy jego świętą świątynię. Nieograniczony dostęp do Niego posiada każda istota, nie 

tylko ludzka, dlatego powinniśmy rozumieć, że wcale nie jesteśmy najważniejsi na Ziemi. 

Planeta bez ludzi poradzi sobie bez żadnego problemu, natomiast ludzie bez Ziemi w stanie 

harmonii i jej darów są skazani na zagładę. Jednakże pozytywna zmiana nie dokona się bez 

transformacji naszego postrzegania. W  świetnej książce          K. Kelzera, pt. „Słońce i Cień”, 

autor następująco i bardzo trafnie przedstawia obraz życia po przebudzeniu do wyższej 

świadomości: 

„W takim momencie nie współzawodniczy się z innymi, nie porównuje siebie z innymi, i w 

żaden sposób nie spogląda się poza siebie na zewnątrz, w celu znalezienia satysfakcji lub 

spełnienia. Nie próbuje się zmieniać lub czegokolwiek udoskonalać, by doznać satysfakcji lub 

spełnienia. W tej chwili transformacji umysł jest całkowicie świadomy TEGO, CO JEST I 

TEGO, CO JEST TERAZ i znajduje pełnię radości i subtelną doskonałość w tym momencie, w 

tej sytuacji, w tym czasie i miejscu. W doświadczaniu transformacji umysłu nie wybiega się w 

przeszłość ani w przyszłość. Jest całkowicie dostrojony do teraźniejszości i skupiony na jej 

niezrównanym pięknie. W takim momencie wypełnieni jesteśmy czcią i w pełni pogrążeni w 

spokoju TEGO, CO JEST”. 



Chodzi o to, by poczuć na własnej skórze, że czegokolwiek byśmy potrzebowali do szczęścia 

już to mamy w sobie. Po drugie, aby doświadczyć „wyjścia z rozumu” i poszerzyć własną 

świadomość musisz usunąć nadmiar agresji, nienawiści (są tzw. złogi energetyczne) i oduczyć 

się osądzania. Wyobraźmy sobie, że ludzie, jako istoty stworzone ze światła są kulami 

energii. Pomiędzy poszczególnymi kulami energetycznymi występuje przestrzeń wypełniona 

świadomością. Człowiek zamiast zadowolić się i znajdywać satysfakcję wewnątrz własnej 

kuli, za wszelką cenę chce wejść w panowanie obcej. Wówczas dochodzi do czegoś, co 

nazywamy kłótnią, sporem, wzajemnym obwinianiem się, przejawami agresji i przemocy. 

„To twoja wina!”, „Ja mam rację! Nie wcale nieprawda, to ja mam rację!” itd. Nie wiem, czy 

dotarł do ciebie sens przesłania, ale przed sekundą opisałem funkcjonowanie naszego 

„racjonalnego” społeczeństwa. Zastanów się na spokojnie, ile razy obraziłeś kogoś lub robiłeś 

komuś wyrzuty z powodu ważnej dla ciebie sprawy? Ile razy wpadłeś w złość, gdy ktoś 

próbował podważyć twoje ego? Często stawiamy wiele aspektów swojego życia wyżej niż 

otaczający cię ludzie, nawet ci najbliżsi. Jesteśmy zagubieni w formach i dlatego bardziej 

cenimy dobra materialne, niż duchowe. Niektórzy ludzie tak bardzo utożsamiają się z 

obiektami fizycznymi, które są spełnieniem ich marzeń, że odczuwają w swojej psychice 

każde zadraśnięcie, jakie powstało na danym sprzęcie. Potrafimy tygodniami lamentować i 

zamartwiać się  o „ukochane przedmioty”. „Och zniszczył mi, to ten gbur… zaraz go zabije!”. 

Zimny rozum robi nas ludzi- istot duchowych- zabójczo przyziemnych zgredów. Gdybyśmy 

spojrzeli na funkcjonowanie szczególnie społeczeństw zachodniej cywilizacji, 

zrozumielibyśmy ile patologii powstało w wyniku jej „rozwoju”, których normalnie nie 

dostrzegamy (napisałem coś o tym w pierwszej książce pt. „Zatajona prawda”).   

Zapytasz teraz, dlaczego świat jest taki szalony? Spójrz na polityków. Jedyne, co dobrze im 

wychodzi, to wzajemna krytyka pozbawiona korzyści dla ludności. Zachowanie oficjeli 

przenosi się następnie na zwykłych ludzi, którzy bardziej lub mniej świadomie czerpią z nich 

przykład. Wojny i konflikty zbrojne również spowodowane są rządzą pożądania większych 

bogactw i wpływów ekonomicznych, przeważnie bez uwzględnienia mieszkańców danego 

kraju. Nigdy nie zbudujemy lepszego świata, jeżeli nie zaczniemy akceptować prawa do bycia 

drugiego człowieka. Zmieniając postrzeganie i wykorzystując ego tylko, jako narzędzie, 

doceniasz sposób bycia kogoś innego- bez względu kim ten ktoś jest i jaki jest jego sposób 

bycia. Różnorodność jest jednym z największych darów Stwórcy dla ludzi, ale my raczej 

staramy się z nią walczyć i naruszać, niż szanować. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby 

każdy był taki sam pod względem wyglądu, ubioru i sposobu myślenia? Oprócz nudy, nie 

moglibyśmy się rozwijać, ponieważ cały czas obracalibyśmy się wokół tych samych 



schematów, nie powstawałyby nowe idee, bo nie mielibyśmy żadnego punktu odniesienia. Na 

obecnym etapie rozwoju pod względem mentalnym bliżej nam do prymitywności niż postępu. 

Myślimy, że agresję możemy skutecznie zwalczyć agresją, nienawiść nienawiścią, zamiast 

edukować ludzi, wpajane są nam nie mające sensu teorie. Zawsze mnie zastanawiało, 

dlaczego przedstawiciele prehistorycznych kultur lub Indianie nie stworzyli nigdy prawa, 

więzień, systemów politycznych i edukacyjnych. Odpowiedź jest bardzo prosta: ponieważ 

„inwestowali” w rozwój świadomości. Gdybyśmy wiedzieli i czuli podstawową prawdę na 

temat naszej prawdziwej natury, widzielibyśmy bez trudu siebie w oczach drugiego człowieka 

i wszelkich przejawów Nieskończoności. Doświadczanie własnej esencji, a mówiąc innymi 

słowy, widzenie swojego lustrzanego odbicia w oczach drugiej osoby jest kluczem do 

zjednoczenia ludzi na całym globie. Myślę, że jeżeli dostrzegłbyś siebie w kimś innym, nie 

zadałbyś tej osobie bólu fizycznego, ani psychicznego, bo chyba nikt dobrowolnie nie 

dokonuje samookaleczenia. Obecnie ludzkość ma tendencję do panicznego strachu oraz 

uzyskiwania korzyści kosztem innych w obawie o swój byt. Po udzieleniu błogosławieństwa 

skazanym na śmierć, ksiądz Jean Vianney ( 1785-1859) zwykł mawiać po cichu: „Na miłość 

boską, to ja tam idę”. Często widzimy winy i niegodne czyny kogoś innego, ale zapominamy, 

że my sami często nie jesteśmy lepsi. Tutaj na Ziemi mamy dwa główne zadania: po pierwsze 

przypomnieć sobie kim jesteśmy, po drugie uczyć się do końca życia. Niech błąd nie będzie 

błędem, a wskazówką. Każdy człowiek ma swoje słońce i cień. Słońce symbolizuje miłość, 

radość, przebaczenie, troskę, natomiast cień to rzecz jasna ciemne strony charakteru ludzi. Co 

ciekawe, „Słońce” i „Cień” są jednością, bo w jakiś sposób z siebie wynikają. Podążając w 

kierunku Światła  ( słońca) musisz zdawać sobie sprawę, że twój cień na pewno się ujawni i 

będziesz go musiał zaakceptować, by trzymać się obranego kierunku. Zaakceptować, a nie 

odrzucić. To bardzo ważna różnica. Jeżeli negujesz jakiś aspekt twojego jestestwa, 

równocześnie nie akceptujesz samego siebie. Tworzysz w ten sposób dysharmonię- dwa 

bieguny, które odpychają się od siebie. Nie można być wtedy spójnym. Energie życiowe 

płyną chaotycznie. Negatywne emocje i zachłanność rozumu są w nas obecne, ale dzięki nim 

możemy stale rozwijać się duchowo, aby zjednać się z wyższą naturą poprzez uświadomienie 

sobie naszych wad (natury rozumu), które stanowią większe lub mniejsze bariery 

energetyczne. Przestań myśleć, zacznij wiedzieć. Kieruj się własnymi energiami życiowymi, 

skup się na własnym ciele i staraj się poczuć wibracje przepływające przez ciało. Skąd wiem, 

że konkretny sygnał pochodzi od Wyższego Ja? Po prostu czuję, jak energia pojawia się i 

płynie z dolnych regionów organizmu ku górze (często też pojawia się intuicyjne wiedzenie). 

Doświadczam wówczas aktywności czakr (głównie serca). W tym samym momencie wiem, 



co robić, zamiast myśleć i kombinować bez sensu, co zrobić. Myślenie jest istotne, ale nie 

najważniejsze. Gdybyście spojrzeli na świat z najwyższego poziomu, zrozumielibyśmy, że 

tam, nic nie jest logiczne- według przyjętych przez nas norm. Wiedza jest w każdym z nas. 

Wystarczy tylko do niej dotrzeć i odkryć ją w sobie samym. Sam przebieg tego procesu jest 

uzależnione od ciebie samego. To jak jazda samochodem- od nas zależy, kiedy dodamy gazu, 

a kiedy wciśniemy hamulec. Trzeba po prostu zmierzyć się z samym sobą. Jeżeli używam 

terminu „opętujący umysł” nie mam na myśli pewnych niepojętych energii przejmujących 

kontrolę nad twoim rozumem. „Opętujący umysł” oznacza uwięzienie twojej istoty przez 

różnego typu wierzenia i popędy. W chwili urodzenia przyszedłeś na świat, jako istota ludzka. 

Na przestrzeni kolejnych lat zamiast zagłębiać się w swoje jestestwo, nawiązywać kontakt z 

duszą, intuicją, uświadamiać sobie, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa instynkt oraz 

intelekt jesteś w coraz większym stopniu wyprowadzany ze świątyni Świadomości, którą 

stanowisz. Różni ludzie na poszczególnym etapie twojego dorastania kodują ci w mózgu tzw. 

„programy”. Od tej chwili rozum nie jest urządzeniem w rękach pana, lecz jego władcą, 

ponieważ każde działanie, myśl, opinia, osobiste poglądy na rzeczywistość podyktowane są 

przez „wmontowane” w ciebie oprogramowania. Kiedy intuicja pragnie od czasu do czasu 

zabrać głos, prawdopodobnie nigdy go nie posłuchasz, dlatego że zwykle jego przesłanie jest 

irracjonalne, czyli sprzeczne z twoimi programami mentalnymi. System edukacyjny w 

jakimkolwiek kraju nauczy cię tego, w co wierzy pewna określona grupa naukowców. 

Główne nurty naukowe nie odkryją przed tobą faktycznego piękna, unikalności, bogactwa, a 

także wielkiej tajemniczości naszego świata, lecz ukażą go, jako bardzo skomplikowany 

organizm, do którego zrozumienia wymagana jest ogromna wiedza, choć nawet czasem i ona 

nie wyjaśnia sedna sprawy. Naukowcy nauczyli się wymyślać najrozmaitsze teorie naukowe, 

jednak nigdy nie przyszło im do głowy, żeby przybliżyć, choć w pewnym stopniu fenomen 

mądrości prehistorycznych i starożytnych ludów. Ponieważ umysł kontroluje ich świadomość 

nie są w stanie przeniknąć wymienionych kwestii, więc mówią ci, to, co każe im „program”: 

pradawni ludzie byli prymitywnymi istotami, choć potrafili budować wspaniałe monumenty i 

budowle, a życie powstało przez przypadek w wyniku reakcji chemicznych. Opisując 

funkcjonowanie nauki, objaśniłem po krótce drogę, w jaki programowani są nauczyciele i 

uczeni, którzy następnie warunkują twoją percepcję w identyczny sposób. Czy religie mogą 

być pomocne? Tak, ale tylko wtedy, gdy traktujesz je w kategoriach drogowskazu. Czy, aby 

zostać kierowcą samochodowym wystarczy znajomość samych znaków drogowych? Nie, bo 

stanowią one jedynie element całej układanki. Identycznie rzecz ma się z religią. Wierzenia 

religijne są idealnym przykładem kodowania mózgu. Jeżeli uważasz się za Hinduistę, Żyda, 



Chrześcijanina, Muzułmanina i tak dalej, nie pojmujesz pełnej magnitudy tego, kim naprawdę 

jesteś, lecz definiujesz „program”, z którym się utożsamiasz. Pamiętaj, że „program” nie jest 

Tobą. Ty jesteś Wieczną Świadomością. Mistrz duchowy- Jezus- powiedział, że Bóg jest w 

każdym z nas, nie poza nami. Miliony ludzi poszukuje Stwórcy w kościołach, synagogach, 

meczetach, ale zupełnie zapomniało, że On jest po prostu w głębi wielowymiarowej istoty 

jaką jest człowiek. Duchowość nie może polegać na uczestnictwie w uroczystościach 

kościelnych, modlitwach, spowiedziach i tym podobnych rytuałach, ponieważ wszelkie 

procesy duchowe zachodzą wewnątrz ciebie. „Zaczynają się” i „trwają” w tobie. By stać się 

uduchowionym nie musisz nic robić. Wystarczy, że zagłębisz się we własną istotę. Osoba 

naprawdę uduchowiona żyje każdą chwilą, natomiast świętem jest codzienność. Zwykle 

ludzie obchodzą święta, co pewien okres czasu i twierdzą, że polegają one na spotkaniach z 

rodziną. Dlaczego każdy dzień jest świętością? Ponieważ codziennie otrzymujesz bezpłatną 

szansę od egzystencji, by stać się bardziej świadomym, by dotrzeć jeszcze dalej w swoich 

poszukiwaniach prawdy. Gdy postrzegasz święta tylko jako cykliczne wydarzenia, wówczas 

oznaczałoby to, że tylko czasami można przetransformować stan własnej świadomości i 

sporadycznie odkrywać niezliczone tajemnice życia, świata i kosmosu. Przecież tak nie jest. 

Wśród starożytnych Indian północno-amerykańskich przyjęło się następujące rozumowanie 

świąt: 

„Indianie Ameryki Północnej wierzą w nieśmiertelność duszy i w Wielkiego Ducha, który 

wszystko powołał do istnienia. Nie ma jakiegoś szczególnego dnia, w którym oddawano by mu 

cześć, gdyż życie duchowe wypełnia każdą chwilę codzienności. Stwórca nie jest podobny ani 

do istoty ludzkiej, ani do zwierzęcia. Jest niewidzialny jak powietrze, którym oddychamy. 

Przenika wszystko”.   

Dla uduchowionego, święta a zatem pojedynczy dzień ma charakter duchowy, mistyczny. 

Czy święta w tradycyjnym pojęciu mają w sobie cokolwiek wspólnego z przeżywaniem życia 

na jego wyższym wymiarze? Niekoniecznie. W czasie świąt nie mamy czasu na duchowość. 

Ważniejsi są goście, jedzenie, picie i tak dalej. Spotkanie z rodziną lub np. przyjaciółmi może 

mieć związek z rozwojem duchowym oraz nieść wartości, ale czy duchowość polega na 

spotkaniach z bliskimi osobami? Absolutnie nie. W zasadzie można by rzec, że proces 

wchodzenia na wyższe piętra duchowości lubi zachodzić w samotności i ciszy, gdy jesteś sam 

na sam z sobą samym. Z tego względu święta nie polegają na zjazdach rodzinnych. Gdy 

świętem będzie każdy przeżywany dzień, gdy świętymi będą wszelkie przejawy stworzenia: 



ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, skały itd. będzie to oznaka, że nastąpiła przemiana. Zwróć 

uwagę do siebie, bo tylko tam istnieje prawdziwa i ponadczasowa wiedza. Pewna legenda 

rdzennych Amerykanów głosi: 

 Pewnego dnia, Stwórca zebrał wszystkie zwierzęta i powiedział:  

-Chcę ukryć coś przed ludźmi do póki nie będą na to gotowi- uświadomienie, że sami kreują 

własną rzeczywistość.                                                                                                                                                            

-Orzeł rzekł: Powierz mnie tą tajemnicę. Polecę z nią na Księżyc.                                                                         

-Nie, pewnego dnia ludzie dotrą tam i odkryją ją.                                                                                                                    

-A może dno oceanu? Zapytał łosoś.                                                                                                                   

-Nie, tam też znajdą.- odparł Stwórca.                                                                                                                      

-Pogrzebie ją na wielkich równinach- odezwał się bawół.                                                                                    

-Wkrótce odkopią ją.                                                                                                                                               

-Umieść tajemnicę pośród nich- zaproponowała mądra krecica.                                                                                  

-Zrobione- powiedział Stwórca- To jest ostatnie miejsce, w którym będą szukać.   

Mądrość dawnych ludów pokazuje, jak głęboką i ważną wiedzę posiadali nasi przodkowie. 

Co ciekawe, pomimo braku bezpośredniego związku ze sobą wielu „prymitywnych” kultur 

oraz nauczycieli duchowych, można dojść do wniosku, że prawda, jaką kierowali się w życiu 

była identyczna, lecz przekazana różnymi słowami. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, 

że poszczególni ludzie reprezentujący odpowiednie kultury korzystali z tego samego banku 

informacji, zwanego Globalnym Umysłem lub Świadomością. Indianie należą do tych 

mieszkańców Ziemi, którzy poziomem świadomości wybijają się ponad przeciętną. W 

artykule zatytułowanym „Wierzenia i tradycje rdzennych Amerykanów podstawą ich 

świadomości ekologicznej” czytamy między innymi o bardzo głębokiej więzi łączącej 

tubylczą ludność Ameryki Północnej z Ziemią:  

„Wyznacznikiem wszystkich kultur indiańskich jest traktowanie Ziemi, jako kogoś bliskiego, o 

kogo należy dbać i troszczyć się, a nie zdobywać czy pokonywać. Wszystkie istoty żyjące, nie 

tylko ludzie, są uważane za obdarzone świadomością i należy się do nich odnosić z 

szacunkiem… Indianie byli i są wielbicielami życia. Według nich wszystkie elementy przyrody 

miały należne sobie miejsce, istnienie i świadomość. Przybysze z Europy postrzegali ich 

ziemie jako dzikie, wyludnione i nieprzyjazne. Dla Indian natomiast ich tereny były bogatymi 



zbiorowościami żyjących istot, wśród których byli także ludzie. Były miejscami sacrum, w 

których można było odczuwać działanie Wielkiego Ducha”.  

Mentalność rdzennych kultur była identyczna z mentalnością prehistorycznych mieszkańców 

Ziemi, którzy kultywowali tradycję Wielkiej Bogini Matki, czyli w rzeczywistości kultu 

Ziemi i kobiety, jako „tej, z której powstaje życie”. Nic dziwnego, że dawni Ziemianie 

potrafili stworzyć model idealnego społeczeństwa współistniejącego w zgodzie ze sobą i 

naturą. Według wiedzy Indian, planeta jest miejscem zarówno naturalnym, jak i 

nadnaturalnym, pełnym mocy: „wszystko, co istnieje w przyrodzie jest przepojone 

świadomością i mocą… wszystkie działania skierowane na przyrodę muszą uwzględniać jej 

świadomość i wrażliwość. Wymiana pomiędzy ludźmi i przyrodą jest oparta na 

wypracowanym systemie szacunku i moralności, bez którego przetrwanie byłoby zagrożone”. 

Indianie uważają, że to my ludzie jesteśmy Ziemią, w tym sensie, że jest ona dynamiczną 

częścią naszego istnienia. Ziemia to nie tylko miejsce, świat istniejący obok nas. Dla 

rdzennych mieszkańców Niebieskiej Planety nie ma czegoś takiego jak hierarchiczna 

struktura stworzenia, na czele której stoi człowiek. Indianie proponują schemat, w ramach 

którego wszelkie przejawy życia są wobec siebie na tym samym poziomie i postrzegane są 

jako manifestacje Wielkiego Ducha (Świadomości). Ponieważ ludzie posiadają największe 

możliwości wpływania na losy planety, spoczywa na nich największa odpowiedzialność 

za ich czyny i za zmiany, jakich dokonują. Rolę ludzkości dobrze rozumiał żyjący przed 

dwoma tysiącami lat mistrz duchowy, jakim był Jezus, głosił wiele prawd, którego mądrość 

wypowiedzi znacznie wyprzedzały okres, w którym przebywał na Ziemi. Według mnie 

głównym przesłaniem Jezusa są jego słowa, jakie skierował do uczniów: 

„Wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie 

przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może 

się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale 

na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje 

przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki                  i chwalili Ojca waszego, który jest 

w niebie”. 

Sens powyższego przekazu jest następujący: ponieważ ludzie są najbardziej rozwiniętymi 

istotami na Ziemi, to my decydujemy o kierunku rozwoju cywilizacyjnego na Ziemi, a zatem 

mamy obowiązek do wzięcia odpowiedzialności za działania, które podejmujemy. Jeżeli 

zatracimy się w formach i utracimy Świadomość, wówczas prędzej czy później 



doprowadzimy do zagłady cywilizacji. Odrywając ducha od materii wypaczamy sens życia 

okopując się przy typowo materialistycznych poglądach, które dzisiaj            (w myśl nauki) 

nie mają już racji bytu. Tracąc więź z Nieskończonością tworzymy liczne bariery mentalne 

(dogmaty), co zdecydowanie cofa rozwój nas ludzi, jako istoty inteligentne. „My jesteśmy 

światłem świata”, bo to przez nas przejawia się Świadomość, Stwórca, Bóg- nazwa jest 

nieważna. To my stanowimy siedlisko Absolutu, a nie jakaś świątynia, w której ludzie 

składają modły starożytnym bytom, które pod różnymi nazwami zostały przyjęte przez 

współczesne religie. Co prawda historia Jezusa została mocno sfałszowana, ale co do 

autentyczności Jego osoby nie mam wątpliwości, choćby z uwagi na fakt, że filozofia 

Zbawiciela jest bardzo często sprzeczna ze schematami przyjętymi przez kościół. Wracając 

do powyższego cytatu.  Słowa: „Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 

świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed 

ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” są 

przesłaniem, zachętą, wskazówką dla tych, którzy odzyskali Świadomość, żeby nie bali się 

łamać obowiązujących dogmatów i „prawd absolutnych”. W ten sposób narażamy się wielu 

ludziom, których światopogląd jest zawężony, ale jednocześnie stajemy się przykładem do 

naśladowania, tak jak Mistrz dwa tysiące lat temu. Strach przed opinią innych ludzi jest 

bardzo silny, ale świadomość, że moje uczynki mogą przyczynić się do wejścia ludzkości na 

wyższym poziom zrozumienia sprawia, że jakiekolwiek obawy przed osądem nie mają 

znaczenia. Pisząc o tym, że jesteśmy świątynia Boga powtarzam w zasadzie słowa Jezusa, 

według którego to właśnie człowiek poprzez zagłębienie się w sobie np. podczas medytacji 

nawiązuje kontakt ze Nieskończonością. 

  „Gdy modlicie się, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic 

wystawać                  i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: 

otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij 

drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu.               A ojciec twój, który widzi w 

ukryciu, odda tobie. Modląc się nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez 

wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie 

Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie”. 

Zakorzenienie w sobie oznaczają słowa: „wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do 

Ojca twego, który jest w ukryciu”. Jest to metafora, zastosowana, by w przystępny sposób 

oddać głęboki sens przekazu. „Ojciec”, czyli Nieskończoność jest w ukryciu, ponieważ Jego 

esencja znajduje się wewnątrz nas. Zauważmy, że nawet Jezus radzi, byśmy podczas 



modlitwy nie byli gadatliwi. Chodzi bowiem o wytworzenie w sobie pozytywnych uczuć i 

„nasączeniu” nimi konkretnej myśli, która wiąże się z naszymi pragnieniami, marzeniami, 

życzeniami itd., i którą chcemy powierzyć Nieskończonej Świadomości. Ponieważ ludzie 

jako istoty wielowymiarowe mają zdolność do kreowania myślą rzeczywistości, sądzę, że 

Jezus mówiąc o modlitwie miał tak naprawdę na myśli wizualizację, czyli realizowanie się 

myślo-kształtów w 3D. W cytowanym fragmencie tekstu pojawia się słowo „poganie”, jednak 

określenie to odnosi się do wyznawców innych bóstw starożytnych. Poganie, jako tacy¸ są 

wolni od dogmatów religijnych i Bogiem dla nich jest w zasadzie sama natura. W 

prezentowanych wcześniej przekazach anielskich była mowa na ten temat, więc nie będę się 

powtarzać. Kolejną wypowiedź Jezusa, tym razem o poście, nie należy traktować jako zakazu 

spożywania określonych pokarmów lub wyrzekania się, ale o trwaniu w równowadze.   

 „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby 

pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, 

gdy pościsz, namaść swoją głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale 

Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. 

 Poprzez namaszczenie i obmycie twarzy można rozumieć nastawienie się na intuicyjne 

przekazy Świadomości i oczyszczenie ze zużytych wzorców kulturowych, myślowych i 

innych. Transformacja ta, zachodzi wewnątrz nas, a nie poza nami, więc zmiana dla 

środowiska, w którym żyjemy może być na pierwszy rzut oka niedostrzegalna. Nie chodzi 

bowiem o usilnym przekonywaniu innych do własnych poglądów, ale o wiedzę, która ma 

służyć przede wszystkim mnie samemu, i która ma promieniować na otoczenie. Jak można też 

zauważyć, Jezus zachęca nas, byśmy stali się istotami entuzjastycznie nastawionymi do życia. 

Rzecz nie w tym, aby uśmiechać się do siebie za każdym razem i w sposób sztuczny 

manifestować pozytywne usposobienie, ale by odnaleźć radość w samym sobie. Im głębiej 

będziemy zakorzenieni w sobie, tym większą radość będziemy odczuwać, ponieważ więź z 

Nieskończonością będzie silniejsza. Jak już pisałem, Nieskończoność to Miłość, której nie da 

się opisać słowami, dlatego też trudno wyrazić ją w środowisku zewnętrznym 

(powierzchownym). Łącząc się ze Świadomością przepełnia nas spokój i Miłość, ale 

jednocześnie mamy duży dystans do rzeczywistości,        w której żyjemy na co dzień. Żyjąc 

w Świadomości stajemy się naturalni, rzeczywiści. Jezus przestrzegał przed 

przywiązywaniem się do materii, ponieważ wiedział, że prowadzi ona do zaślepienia naszej 

percepcji:       



 „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują 

się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie 

złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce. Światłem 

ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz 

jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w 

tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo 

jednego będzie nienawidził, a drugiego- miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 

wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!”. 

Im bardziej będziemy skupiać uwagę dobrach materialnych, tym nasza percepcja postrzegania 

będzie mniejsza, o czym wspomina sam Mistrz, mówiąc o oku człowieka. Nie chodzi tutaj o 

jakieś wielkie wyrzeczenia, ale o zrozumienie, że fizyczne realia są iluzją. Zarówno 

najbardziej drogocenny przedmiot na Ziemi, jak i największy odpad są w rzeczywistości 

równe sobie, ponieważ stanowią falę elektromagnetyczną. Oczywiście na poziomie zmysłów 

ich manifestacja znacząco się różni, ale jest to tylko gra rozumu. Nic więcej. Tak więc, 

przywiązywanie dużą uwagę do przedmiotów jest w gruncie rzeczy wypaczeniem 

prawdziwego porządku wszechświata. Podobny przekaz zaszyfrowany został w następujących 

słowach: 

„Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by 

głowę mógł położyć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw 

pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw 

umarłym grzebanie ich umarłych!”. 

Oddanie czci zmarłym jest jak najbardziej w porządku, ale chowając zmarłych, kogo, a raczej, 

co tak naprawdę chowamy? Ciało, czyli zużyty „garnitur”, dzięki któremu Nieskończona 

Świadomość może objawiać się w 3D. Organizm biologiczny pełni rolę podobną jak 

kombinezon dla kosmonauty- umożliwia mu obecność w obcym środowisku. Kiedy jednak 

ten sam kosmonauta powróci do naturalnego dla człowieka środowiska przebranie jest już 

bezużyteczne. Ważnymi wskazówkami dotyczącymi rozwoju duchowego ludzi są następujące 

słowa Jezusa:  

„Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która 

prowadzi do zguby,       a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama 

i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”. 



Jest to po raz kolejny przypomnienie, że kluczem do Świadomości (życia) jest percepcja. 

„Szeroka brama” symbolizuje świat materii. Dla nas ludzi fizyczność jest oczywistością. 

Jeżeli ktoś powiedziałby, że jest najbardziej zaspokojoną i najszczęśliwszą osobą na świecie, 

ponieważ dysponuje bardzo dużymi pieniędzmi- jest więc niezależny finansowo- to 

analizując sytuację powierzchownie można by takiej osobie dać wiarę. Jednak rozpatrując 

sprawę w szerszym aspekcie osoba opisana powyżej nie musi różnić się od przeciętnego 

zjadacza chleba, ponieważ nadzieję pokłada w materii. Podniesienie Świadomości może 

nastąpić tylko wtedy, gdy połączymy ze sobą aspekty duchowe i fizyczne, zdając sobie tym 

samym sprawę z roli, jaką mamy odegrać we wszechświecie. Taka „brama” jest ciasna, a 

„droga” wąska, ponieważ opierając nasz światopogląd tylko na doznaniach zmysłowych i 

inteligencji nie jesteśmy w stanie dojrzeć tego, co istnieje poza rozumem. Dlatego też nie 

każdy, a wręcz mało kto, biorąc pod uwagę ludzkość na całej Ziemi, potrafi wyjść z klatki 

fizyczności i biegunowości, jaką tworzy mózg. Czytając słowa Jezusa na pierwszy rzut oka, 

wydaje się, że kluczem do dostąpienia wejścia do królestwa niebieskiego jest ubóstwo 

materialne: 

   „Zaprawdę, powiadam wam: „Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. 

Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przez ucho igielne, niż bogatemu wejść 

do królestwa niebieskiego”. 

Pamiętajmy, że treść Biblii została zniekształcona przez kapłanów oraz liczne tłumaczenia, 

dlatego z prawdziwego sensu przekazów Jezusowych pozostała okrojona wersja. Królestwo 

niebieskie nie koniecznie jest miejscem. Jest to metafora oznaczająca Wyższą Jaźń człowieka, 

tę intuicyjną istniejącą poza czasoprzestrzenią. By złączyć się z ponad czasową częścią 

naszego jestestwa potrzebna jest świadomość     o naturze rzeczywistości, a więc wiedza kim 

jesteśmy i gdzie jesteśmy, na podstawie której raz jeszcze, tym razem poprawnie 

zdefiniujemy sens istnienia. Według mnie słowo „bogaty” powinno być zamienione na 

„zatracony w materii”, lub „ ten bez Świadomości”, „zaślepiony sławą”. To, czy ktoś posiada 

lub nie posiada określonych zasobów materialnych, nie przesądza o tym, na ile jest 

świadomym człowiekiem. A to jest podstawowa kwestia, ponieważ świadomość warunkuje 

nasze czyny. Ubóstwo, bądź wyrzeczenie się bogactwa, według nauk Jezusa odnosi się do 

gotowości na pójście za głosem serca, Nieskończoności, kosztem kariery, sławy i pieniędzy. 

Żeby być zdolnym do podjęcia takiego wyzwania musimy być odpowiednio przygotowani.                                                 

Podstawowym warunkiem do odnalezienie w sobie boskości jest oczyszczenie ze zbędnych 

wzorców energetycznych, które wytwarzane są np. poprzez osąd. Jako ludzie, istoty fizyczne, 



nikt z nas nie jest ideałem. Ciągłe osądzanie czyjejś postawy sprawia, że stawiamy się w roli 

sędziego, czyli kogoś, kto z definicji powinien być nieskazitelny. Czy ktokolwiek może 

przypisać sobie takie przymiotniki? Chyba nie. Notoryczne osądzanie czyni z ludzi ziemskich 

„bogów”, zawyża naszą samoocenę i ego, tworząc bariery w poznaniu samego siebie i 

rozpoznaniu zewnętrznego środowiska. Nie ma niczego złego w nazywaniu rzeczy po 

imieniu, ale twierdzenie, że cokolwiek powiem lub pomyślę musi się stać lub stanowi jedyną 

prawdę- jest ogromnym błędem i jednocześnie więzieniem dla drugiej osoby. Jezus mówi o 

poruszonych przez mnie kwestiach następująco:    

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wszędzie, i was osądzą; i taką 

miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie 

dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę 

drzazgę z twego oka, podczas gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę 

z twego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom 

tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich podeptały nogami, i 

obróciwszy się, nie poszarpały was [samych]”. 

„Belka” w tym wypadku to przenośnia, pod którą kryje się zaślepienie, poczucie, że jest się 

lepszym, mądrzejszym od innych, nie dostrzegając jednocześnie własnych wad i ograniczeń 

percepcyjnych. Informacje, które przetwarza mózg przetwarzane są przez filtry, czyli 

poglądy, przekonania, wierzenia itd. Gdyby w moim oku była belka, mógłbym stwierdzić, że 

moje filtry są lepsze od twoich i dlatego to ja mam rację, a ty jesteś głupi. Kompletny 

nonsens. Dwie ostatnie linijki tekstu: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie 

swych pereł przed świnie, by ich podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was 

[samych]” są wskazówką, byśmy nie rwali się z pomocą każdemu potrzebującemu, jaki trafi 

się na naszej drodze. Dzielenie się z bliźnim jest wspaniałą rzeczą, ale nie oznacza to, że 

mamy obowiązek służyć każdemu, kto jest w potrzebie. Pomoc jest transferem energii i 

przyczynia się do zmniejszenia jej ilości w naszym wielowymiarowym organizmie. Poziom 

energii jest bardzo ważny przy dostrajaniu do częstotliwości, na jakich operuje z 

Nieskończoność, zatem bądźmy uważni komu oddajemy swój skarb. Możliwość kontaktu z 

Boskim Wymiarem jest nie do przecenienia, ponieważ dzięki niemu jesteśmy ludźmi, a nie 

inteligentnymi zwierzętami. Oczyszczenie ze starych, niepotrzebnych wzorców Jezus 

porównuje do dziecka:  



„W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: „Kto właściwie jest największy w 

królestwie niebieskim?”: On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, 

powiadam wam: Jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do 

królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie 

niebieskim. 

Dziecko symbolizuje niewinność, czyste intencje, przejaw Boskości. Stając się na powrót 

dzieckiem, sprawiamy, że widzimy ten sam świat, w którym żyliśmy przez 

kilkanaście/kilkadziesiąt lat na nowo- jak za pierwszym razem. Zauważmy, że dziecko od 

urodzenia jest małym poszukiwaczem, badaczem rzeczywistości. Jest pełne ciekawości, co 

prowadzi do ciągłego poszerzania świadomości oraz wzrostu kreatywności, dzięki czemu 

rozwija się. Wiele osób twierdzi ponadto, że małe dzieci zdolne są do widzenia „ukrytego”- a 

więc np. aury drugiej osoby i innych aspektów realiów niewidzialnych. Dzieci są istnymi 

geniuszami! Problem pojawia się dopiero, gdy autorytety zaczną kształtować percepcję dzieci 

wpajając im własną ideologie, swoje obrazy życia i inne tego typu pierdoły. W efekcie z 

istoty boskiej stajemy się zwykłymi biologicznymi organizmami martwiącymi się o rzeczy 

doczesne. Jezus namawiał ludzi, by poszukiwali, a nie wierzyli, ponieważ tylko na drodze 

własnego dociekania do prawdy, możemy ją odkryć.   Kolejnym ważnym czynnikiem jest 

czystość intencji, z jaką działamy. Powiedzmy, że dwie osoby prowadzą wykład. Po mimo 

tego, że mówią o bardzo podobnych kwestiach i przekazywana wiedza jest autentyczna, tylko 

jedna z nich ma czyste intencje, czyli zależy jej na szerzeniu wiedzy i wzroście świadomości 

słuchaczy, a nie osobistym interesie. W takim wypadku wartościowym i godnym uwagi 

będzie tylko przekaz osoby o honorowych zamiarach, która nie wykorzystuje wartościowych 

informacji w celach np. propagandowych. Im czystsza intencja, tym lepszy dostęp do 

Nieskończoności uzyskujemy. Jezus mówił dokładnie to samo, lecz innymi słowami:     

„Nie każdy, kto mówi Mi: <<Panie, Panie!>>, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, 

kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: <<Panie, 

Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą 

Twojego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia?>>. Wtedy oświadczę 

im: <<Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się 

nieprawości>>”. 

Dlaczego jakość intencja jest tak istotna? Ponieważ wynika ona z poziomu świadomości 

danej osoby. Świadomość jest fundamentem, na którym powinniśmy oprzeć naszą 



egzystencję. Im bardziej Świadomi będziemy, tym w większym stopniu staniemy się istotami 

niezależnymi od sytuacji życiowej nawałnicy informacyjnej serwowanej przez media. Jezus 

porównuje stan świadomości do dobrej i złej budowy:  

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 

roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się 

wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, 

kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, 

który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły 

się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. 

Dom zbudowany na skale oznacza wzrastanie w świadomości Chrystusowej, kiedy nie 

pokładamy nadziei w złudnym zewnętrznym świecie, ale w Duchu. Jezus stanowi świetny 

przykład osoby niewzruszonej sytuacją zewnętrzną. Jego istotę wypełniała zawsze harmonia i 

głębokie zakorzenienie w obecnym momencie (stan medytacyjny). Świadectwem Jego 

niezachwianej postawy jest chociażby wydarzenie znane pod nazwą „Uciszenie burzy”: 

Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A o to zerwała się burza na jeziorze, tak 

że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie 

ratuj, giniemy!”. A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?”.  

Jezus poprzez swoją postawę uczył nas, byśmy zawsze zachowywali zdrowy rozsądek, nie 

popadali w skrajne emocje i nie byli podatni na różnorodne manipulacje, jakie funduje nam 

nasze otoczenie. Aby jednak zrealizować nauki Mistrza potrzebna świadomość bycia w „tu i 

teraz”, gdzie nie istnieje czasoprzestrzeń. Kiedy umysł jest medytujący, naszymi działaniami 

przewodzi Nieskończoność, a nie zwodniczy rozum. Jezus kilkakrotnie upominał swoich 

uczniów, by ich umysłu były niezmącone i czujne, obecne w teraźniejszej chwili:  

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to zrozumiejcie: Gdyby 

gospodarz wiedział, o jakiej porze w nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie 

pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której 

się domyślacie Syn Człowieczy przyjdzie”. 

Decydując się na Świadomość będziemy niejednokrotnie poddawani licznym próbom. Każda 

próba jest sprawdzianem, czy naprawdę jesteśmy pewni drogi, jaką obraliśmy. Transformacja 

świadomości oznacza wykroczenie poza bariery poznawcze, które wytworzyła ludzkość. 

Wykraczając poza powszechnie przyjęty światopogląd, niejednokrotnie narazimy się na 



nieprzychylne opinii ludzi, którym obca jest szersza wersja rzeczywistości. Jest to proces, 

który ma na celu oczyścić nas z przywiązania do aprobaty ze strony innych,       i 

wzmocnieniu naszej wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia oświecenia- pojęcia faktycznego 

porządku rzeczy. Jezus mówił tak:      

„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, 

ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą 

nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie 

jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto 

chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”. 

Zadanie, jakiego podjął się Jezus przychodząc do świata materii nie było stworzenie religii, 

lecz odmienienie ludzkiej świadomości i przybliżenie ludziom Świadomości. Mistrz 

wielokrotnie przypominał, iż to serce jest drogą. Prorok Izajasz trafnie zauważył: 

„Ten lud czci Mnie (Jezusa) wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie 

na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. 

„Zasady podane przez ludzi”, czyli dogmaty- w tym religijne. Sformułowanie to jasno daje do 

zrozumienia, ze sensu nauk Chrystusa należy poszukiwacz z dala od utartych schematów i 

wyobrażeń. Zagubienie ludzkości, to znaczy nieumiejętność dostrzegania ukrytych przekazów 

Jezusa dobrze opisał cytowany wcześniej Izajasz:  

 „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, Bo stwardniało 

serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie 

słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.  

Prawdziwa inteligencja leży w sercu, a mówiąc dokładniej w czakrze serca. Z poziomu 

czwartej czakry możliwe staje się nawiązanie kontaktu z Wyższym Ja.  



 

Rys.12. Jezus bardzo często wskazuje na czakrę serca (a nie serce- narząd), jako drogę do 
Nieskończonej Świadomości 

Zauważmy, że Jezus przemawiając do ludu, używał przypowieści. Dlaczego? Ponieważ 

przekazywane przez Niego prawdy duchowe były dosłownie nie do pojęcia dla środowiska, w 

którym Zbawiciel żył. Głębokie przekazy wymagają od nas czucia, a nie rozumienia. Ludzie 

operujący na poziomie logicznego mózgu, nie są w stanie przeniknąć ukrytego porządku 

rzeczy, ponieważ nie posiadają do niego dostępu. „Niższe” nie może przejrzeć „wyższego”. 

Aktywując swój potencjał energetyczny, będziemy pojmować więcej, ale jednocześnie 

zmniejszą się nasze możliwości do racjonalnego tłumaczenia poszczególnych kwestii. Ukryty 

porządek można pojąc, ale nie da się go zrozumieć. Kiedy jesteśmy w stanie poszerzonej 

Świadomości, wszystko wydaje się być jasne, jednak wracając do zwykłej percepcji, to, co 

jeszcze przed chwilą była oczywistością, staje się niemożliwe do opisania. Ważne więc, żeby 

po prostu wiedzieć, a nie próbować racjonalnie tłumaczyć, to co niewidzialne.   Królestwo 

Boże otwarte jest dla wszystkich ludzi, ale uczestniczenie w nim wymaga - jako warunku 

wstępnego – życia w Świadomości. Jeszcze jedno. Śledząc historię Jezusa, pamiętajmy, aby 

koncentrować się na Jego naukach, a nie śmierci (jak np. kościół). Śmierć stanowi przejście 

Świadomości do innego wymiaru. Ci, którzy odeszli ze świata materialnego, wciąż żyją z 

nadzieją, że ich trud i starania, by zbudzić ludzkość ze snu nie poszły na marne.  

 

 


