Wszyscy jesteśmy w drodze do Źródła.
Przemyślenia, które tu znajdziesz są
zapiskami z mojej podróży.
Dzielę się nimi z Tobą ufając, że mogą
posłużyć jako inspiracja w Twojej
drodze.

ZAPISKI Z PODRÓŻY
Marzanna Radziszewska
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Nieśmiertelny diament

Wszyscy szukamy nieśmiertelnego diamentu, czegoś, na czym bez reszty
możemy polegać, czegoś niezapomnianego, lśniącego niezmiennym blaskiem.
Richard Rohr
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Nieśmiertelny diament
Jako dzieci zadajemy tysiące pytań. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi i własnych, nie
rzadko trudnych doświadczeń w dzieciństwie i okresie nastoletnim, tworzymy swoje unikalne
wyobrażenie o sobie samym, o świecie i o naszych zależnościach ze światem. Wchodzimy
z tym kapitałem w dorosłe życie w nadziei na szczęśliwe związki intymne, piękne przyjacielskie
relacje, satysfakcjonującą pracę, dobrobyt.
Zwykle rzeczywistość, krok po kroku, odziera nas z iluzji naszych wyobrażeń. Co rusz
potykamy się i boleśnie się ranimy. Z uporem powtarzamy schematy, które wielokrotnie
zawiodły, w nadziei na to, że w końcu, kiedyś jednak przyniosą upragniony efekt. Wreszcie
przychodzi czas przebudzenia i pojawia się pytanie „Kim jestem?”, które jest pierwszym
krokiem w kierunku samorealizacji, samourzeczywistnienia – odkrycia i zrealizowania swojego
potencjału.
Nieśmiertelny diament z sentencji Richarda Rohra nie jest czymś, co możemy stworzyć
pracując nad ulepszeniem naszego ego, wizerunku zbudowanego na podstawie interakcji
z naszym otoczeniem w dzieciństwie i wczesnej młodości. Nieśmiertelny diament jest tym, co
mamy do odkrycia – prawdą o nas ukrytą w głębi naszej istoty. Żeby do niego dotrzeć,
potrzebujemy stanąć twarzą w twarz ze wszystkim swoimi wyobrażeniami i przekonaniami
i mieć odwagę jedno po drugim zakwestionować. Tym, co mamy do zrobienia nie jest
zmuszanie ego, by stało się duchowe i oświecone lecz przyzwolenie na to by, Jaźń –
nieśmiertelny diament – zalśniła w naszym życiu pełnym blaskiem.
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Potrzebujesz więcej miłości, nie mniej

Życie raz za razem będzie zrzucać cię z twojego piedestału, aż zupełnie stracisz
zainteresowanie, żeby na nim przebywać.
Jeff Foster
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Potrzebujesz więcej miłości, nie mniej
Gdy po raz pierwszy wchodzimy na ścieżkę duchowych poszukiwań, zwykle oczekujemy, że
nasze życie wreszcie zacznie upływać w harmonii i spokoju. Burze z piorunami odejdą
w zapomnienie, a my będziemy delektować się coraz głębszym, piękniejszym rozumieniem
i doświadczaniem otaczającej nas rzeczywistości.
Kiedy dotykamy ważnego przekonania, na którym opierało się nasze wcześniejsze
postrzeganie, uruchamia się efekt domina. Warstwa po warstwie odsłaniają się kolejne
nieuzdrowione aspekty przeszłości, którym musimy się przyjrzeć, by można było w pełni
obnażyć jego fundamenty. Demontowanie przekonań zwykle jest bolesne. Musimy pożegnać
jakąś cząstkę własnej tożsamości, tego kim uważaliśmy, że jesteśmy. Przyznać przed sobą
samym, że jakiś kolejny element naszego systemu wartości jest iluzją utrzymującą nas
w poczuciu oddzielenia.
Bywa, że zamiast pozwolić temu zamętowi po prostu być i podążać za tym, co się z niego
wyłania, karzemy siebie potępieniem za brak postępów w rozwoju. Kiedy zbierają się nad nami
ciemne chmury, potrzebujemy więcej miłości, nie mniej. Potrzebujemy więcej zrozumienia,
cierpliwości, wyrozumiałości dla siebie samych, nie mniej. Jeśli nie potrafimy pokochać tego
siebie, który płacze, złości się, tonie w żalu, nie umie odpuścić, pozwólmy Miłości, by zrobiła
to za nas. Tęcza pojawi się sama. We właściwym czasie.
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Nic nie jest takie, jakim się wydaje być

Kiedy widzimy, jak niezwykle złożoną rzeczą jest próba zdefiniowania kontekstu,
wydaje się, że mądrość radzi unikać pochopnych i płytkich ocen, czy potępiania.
David Hawkins
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Nic nie jest takie, jakim się wydaje być
Pokora jest uznaniem ograniczeń umysłu, akceptacją faktu, że umysł nie odróżnia prawdy
od fałszu, gdyż jego interpretacja zależna jest od kontekstu, który określony jest przez atrybuty
pola Świadomości, z którym umysł jest powiązany. Wszelka ocena, porównywanie,
wartościowanie są arbitralne, ograniczone do indywidualnej perspektywy.
Umysł postrzega treść (zdarzenie, przedmiot, osobę) przez soczewki własnych przekonań
i założeń, które przekształcają i redagują sygnał wejściowy. Z poziomu gniewu czy dumy
dostrzegamy kompletnie inne zjawiska niż z poziomu akceptacji, czy miłości. Każdy postrzega
swoją wersję rzeczywistości, która z Rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Umysł nie
doświadcza świata, lecz tylko swoich własnych wyobrażeń o nim.
Pokora nie jest biernością, porażką, umniejszaniem siebie. To wycofanie się z potrzeby
oceniania płynące ze zrozumienia ograniczeń umysłu.
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Lustrzane odbicie

W oczach drugiego człowieka możesz zobaczyć tylko siebie.
Marzanna Radziszewska
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Lustrzane odbicie
Nie ma przypadku w tym, z kim wchodzimy w bliskie relacje, nie tylko te intymne, i jak się
one układają. Na poziomie świadomym kierujemy się w naszych wyborach takimi
wyobrażeniami o związkach, jak: jedność, harmonia, wzajemna troska, opieka, wsparcie,
oddanie czy wspólne dążenie do sukcesu. Rzadziej kierujemy się ciekawością poznania
drugiego człowieka, bez oczekiwania tego, co w tej relacji możemy otrzymać.
Na poziomie nieświadomym kierują nami stłumione, nieuzdrowione rany emocjonalne,
a związek z drugą osobą jest nadzieją na to, że rany przestaną się jątrzyć. Najczęściej obie
strony noszą te same rany, które współgrają ze sobą jak awers i rewers. „Przyciągają się
przeciwieństwa podobieństw” (Jurg Willi, Związek dwojga). Wcześniej czy później iluzja
pryska. Pojawia się rozgoryczenie, zagubienie, złość, poczucie winy, poczucie krzywdy.
Większość naszych bliskich relacji opiera się na uwikłaniu. To wspólna gra, umowa, taniec,
do którego chętnie przyjmujemy zaproszenie, bo znamy TĘ muzykę i TE kroki tak samo dobrze,
jak partner.
Matt Kahn nazywa takie relacje związkami „bliźniaczych płomieni”. „Bliźniacze płomienie”
zjawiają się w naszym życiu po to, by wydobyć z nas to, co nie zostało jeszcze rozwiązane,
byśmy w jak najkrótszym czasie mogli przejść na wyższy poziom świadomości. „Bliźniaczy
płomień jest tym, kto wydobywa z ciebie to, co najlepsze, niezależnie od tego jak nikczemnie
Wszechświat musi odegrać tę rolę” (Matt Kahn, Najważniejsza odpowiedź).
Zamiast szukać winy w partnerze i podejmować próby jego „naprawiania” warto pamiętać,
że w oczach drugiego człowieka możemy zobaczyć tylko siebie. Tu jest początek i koniec
możliwej zmiany.
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Obdarz szacunkiem swój Cień

Twoja prawdziwa natura jest niczym obejmujące wszystko słońce, którego
każdy promień wyraża wyjątkowość twojego nieskończonego potencjału
poprzez pełne spektrum wszystkich emocji.
Matt Kahn
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Obdarz szacunkiem swój Cień
Zazwyczaj postrzegamy emocje jako te, których doświadczanie sprawia nam przyjemność
i te, które wolelibyśmy z naszego życia wyeliminować, gdyż są źródłem dyskomfortu,
cierpienia, obnażają naszą słabość, niedoskonałość. Żeby ich nie doświadczać włączamy
mechanizmy obronne lub szukamy sposobu na ich uzdrowienie. Gdy potrzeba uzdrowienia
płynie z niezgody na dyskomfort czy własną niedoskonałość, zwykle zamienia się w proces
eliminowania, który chcemy przeprowadzić jak najszybciej. Bez względu na to, jak bardzo
duchowa wydaje nam się zastosowana praktyka, nie ma żadnych szans powodzenia, jeśli nie
obdarzymy naszego Cienia… cierpliwością i szacunkiem.
Smutek, lęk, żal, złość, poczucie winy to aspekty naszego ja, które doznało krzywdy, bólu,
odrzucenia i rozczarowania. Kiedy zapominamy o obdarzeniu tej części siebie szacunkiem
i cierpliwością, zachowujemy się jak rodzic, który mówi do płaczącego z bólu dziecka: „Nie
płacz! Nic się nie stało!”. Zraniona część nas potrzebuje troski, opieki i cierpliwości. Potrzebuje
potwierdzenia, że wszystko jest z nią w porządku, że ma prawo do wszystkich tych
„nieeleganckich, nieuduchowionych” emocji. Chce usłyszeć, że słowa, które cisną się jej na
usta, gdy jest pełna złości są tak samo duchowe i godne szacunku, jak te, które wyrażają
radość. Potrzebuje usłyszeć „Przykro mi, że cię to spotkało” zamiast „Pokocham cię, jak się
zmienisz”. Najlepszym, czym możesz ją obdarować jest empatia, cierpliwość, szacunek
i uznanie.
Daj sobie czas. Niczego nie pospieszaj. Jeśli nie lekceważysz, nie unieważniasz, nie
kontrolujesz swego Cienia, on przestaje kontrolować ciebie. Jeśli potrafisz objąć i przytulić
wszystko to, za co siebie osądzasz, jesteś na dobrej drodze do uwolnienia się od tego.
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Wszystko dzieje się dla ciebie

Wszystko, co się wydarza jest dla naszego dobra, jeśli tylko pozwolimy sobie to
uznać.
Simran Singh
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Wszystko dzieje się dla ciebie
Wszystko dzieje się DLA ciebie a nie PRZECIW tobie. I ZAWSZE przychodzi wtedy, gdy masz
wszystkie zasoby, żeby sobie z tym poradzić. To idealny czas na zrozumienie i transformację
schematu, który już dłużej ci nie służy, bez względu na to, jak dramatycznie wyglądają
okoliczności, w których się znajdujesz. To czas na zmianę perspektywy, z której patrzysz na
świat. Czas na rozszerzenie kontekstu i przyjęcie głębszego znaczenia tego, co się dzieje. To
czas na zdjęcie kolejnej warstwy iluzji i zmianę w Świadomości, którą jesteś.
Początkowo widzisz rzeczy i zdarzenia ze swojego starego punktu widzenia i widzisz klęskę,
porażkę, czujesz ból i rozdarcie. Jesteś zablokowany, przytłoczony. Obwiniasz ludzi
i okoliczności za swoje cierpienie. Przypomnij sobie wtedy, że wszystko dzieje się DLA ciebie.
Otwórz oczy. Wszechświat nieustannie do ciebie przemawia. Przynosi do twego życia ludzi,
zdarzenia, symbole, które wskazują ci drogę. Nawet, gdy początkowo wydaje się trudna,
wejście na nią, wcześniej czy później, przyniesie wielką ulgę.
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Co powiedziałaby Miłość?

Ego jest zazdrosne o to, czego wyższość wobec swoich ograniczeń intuicyjnie
przeczuwa, dlatego natychmiast zaczyna nienawidzić i potępiać to, czego nie
jest w stanie zrozumieć.
David Hawkins
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Co powiedziałaby Miłość?
Zanim zdecydujemy się na wyrażenie jakiegokolwiek osądu, warto na chwilę zatrzymać się
i przypomnieć sobie gdzie jest jego źródło. Każdy z nas żyje w świecie swoich wyobrażeń
o rzeczywistości. „Wiemy” co jest dobre a co złe, co jest słuszne a co nie jest, co jest prawdą
a co fałszem. Zakładamy, że ci, którzy myślą inaczej muszą się mylić. Wg Kena Wilbera,
psychologa i filozofa, „Większość z nas jest skłonna zakwestionować w danym momencie
zaledwie pięć procent posiadanych przez siebie informacji – i to w bardzo sprzyjających
okolicznościach” (Ken Wilber, Niepodzielone).
A gdyby tak, zanim zdecydujemy się na wyrażenie jakiegokolwiek osądu, zadać sobie
pytanie „Co powiedziałaby Miłość?”. Jeśli uczciwie wsłuchamy się w odpowiedź, przestaniemy
mieć ochotę na krytykę i potępianie. Jak zauważa Matt Kahn (Rewolucja miłości… zaczyna się
od ciebie): „Gdy pozwalasz prowadzić się miłości, jesteś w stanie docenić wyjątkowość
wszystkich ludzi i nie doświadczasz przy tym bolesnych konfliktów, które cię od nich
oddzielają.”
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Szukaj w każdym Boskiej Iskry

Każda koncepcja, idea, wyobrażenie, wspomnienie czy fantazja powstaje z tego,
jak postrzegamy świat.
David Hawkins
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Szukaj w każdym Boskiej Iskry
Negatywne emocje uruchamiane są automatycznie przez nasze przekonania. Jeśli ważną
wartością jest dla kogoś uczciwość i sprawiedliwość może reagować smutkiem, żalem czy
gniewem wtedy, gdy poczuje się oszukany lub niesprawiedliwie potraktowany. Substancje
wytworzone pod wpływem tych emocji zalewają ciało… „ofiary”, nie „sprawcy”. Konsekwencje
przekonania, że ludzie powinni być uczciwi i sprawiedliwi pojawiające się w postaci złego
samopoczucia, czy nawet choroby, ponosi jego autor.
Osąd, ocena, porównywanie to atrybuty dumy. Duma kojarzy się z godnością i poczuciem
wartości, dlatego często bywa postrzegana pozytywnie. Zapominamy jednak o tym, że zawsze
płynie z arbitralnego przypisywania określonej wartości rzeczom, cechom, zjawiskom itp.
i klasyfikowania wszystkiego, co postrzegamy jako dobre-złe, lepsze-gorsze. Istotą dumy jest
zawsze poczucie wyższości wynikające z posiadania tego, co w naszej ocenie jest dobre/lepsze.
Czujemy się lepsi od tych, którzy nie są w naszym wyobrażeniu uczciwi, sprawiedliwi,
pracowici, punktualni, obowiązkowi, bogaci, inteligentni, piękni, religijni, uprzejmi,
wspierający, troskliwi, czy skłonni do wyrzeczeń… tak, jak my.
Zakładamy, że nasze postrzeganie świata jest prawdziwe i jedynie słuszne. Zapominamy, że
na to co i jak postrzegamy ma wpływ unikalna kombinacja naszej inteligencji duchowej,
emocjonalnej, racjonalnej, osobowości i innych składowych. Dopóki postrzegamy przez
pryzmat ego, dopóty możemy być pewni, że doświadczamy iluzji i… zakładamy, że nasza iluzja
jest bardziej prawdziwa od iluzji innych ludzi. Uważamy, że jeśli ktoś nie widzi/czuje/rozumie
tego, co my, musi się mylić.
Postrzeganie zmienia się na doświadczanie rzeczy takich, jakimi one są, gdy udaje się nam
sięgnąć do Bezwarunkowej Miłości – Boskiej Iskry, którą nosimy w swojej głębi, przykrytej
warstwami fałszywych przekonań ego, które wierzy, że musi walczyć, by przetrwać. Wszyscy
jesteśmy utkani z tej samej Istoty, choć przejawiamy się indywidualnie na różne sposoby. Sens
ziemskiej wędrówki nie zawiera się w skupianiu się na tym, co nas różni, lecz docieraniu do
tego, co nas łączy – Boskiej Iskry, która jest w każdym z nas, bez wyjątków.
Zmiany zaczynają się wtedy, gdy mamy gotowość zakwestionowania naszych przekonań
i spojrzenia na „sprawcę” i „ofiarę” z poziomu Miłości. Szczera intencja nieoceniania jest
prośbą o Łaskę doświadczenia tego, co się zdarzyło z głębi Bezwarunkowej Miłości.
Jeśli cenimy sobie uczciwość i sprawiedliwość, bądźmy uczciwi i sprawiedliwi wobec
wszystkich i wszystkiego, ale nie oczekujmy tego od innych, jako czegoś oczywistego. Szanujmy
ścieżkę każdego człowieka. Nie ma lepszych i gorszych ścieżek, wszystkie wiodą nas do tego
samego celu. Odpuśćmy korzyść płynącą z oceniania i wartościowania - poczucie naszej
własnej wyjątkowości. Szukajmy w każdym Boskiej Iskry – jeśli jeszcze jej nie dostrzegamy,
musimy przetrzeć SWOJE okulary.
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Uznaj swoje światło

Pokora jest potrzebna nie tylko do tego, by uznać swoje ograniczenia, ale także
do tego, by uznać swoje światło.
Marzanna Radziszewska

18
Zapiski z podróży

Uznaj swoje światło
Przyjęcie idei „wszyscy jesteśmy jednym, stanowimy jedno” i „moje relacje z innymi
odzwierciedlają system przekonań mojego umysłu” bywa wystarczającą motywacją do tego,
by nie obarczać innych odpowiedzialnością za swoje cierpienia i niepowodzenia i nie szukać
winnych na zewnątrz. Świadomość, że bierzemy udział we wspólnej „grze” może wnosić
zrozumienie dla ludzkiej niedoskonałości i gotowość odpuszczenia „sprawcom” ich „win”.
Łatwo na tej ścieżce stracić z oczu samego siebie. Wtedy zamiast swojej części
odpowiedzialności, przyjmujemy całą, odmawiając sobie miłości i akceptacji. W rzeczywistości
- mniej lub bardziej świadomie - wynosimy się nad tych, którym odpuszczamy. Jesteśmy lepsi,
mądrzejsi, dojrzalsi, bardziej uduchowieni.
Dopóki nie pozwalamy sobie na wyrażanie i uwalnianie swojego cierpienia, dopóki nie
dajemy sobie prawa do popełniania błędów, karmimy duchowe ego. To kolejna pułapka na
drodze do Prawdy.
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Odpuść korzyści

Wszelkie doznania wydają się przeszkodą tylko wtedy, kiedy stawiamy im opór.
Matt Kahn
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Odpuść korzyści
Kluczem do uwalniania negatywnych emocji (jeśli jesteśmy ich świadomi - potrafimy je nazwać i
zlokalizować w ciele) jest ich akceptacja i odpuszczenie korzyści płynących z ich doświadczania, a
dokładniej rzecz ujmując, korzyści z przekonań, które są z nimi powiązane.
Dlaczego możemy mieć trudność w akceptowaniu negatywnych emocji? Jednym z powodów może
być chęć ucieczki od psychicznego i fizycznego dyskomfortu, który wraz z nimi się pojawia, albo chęć
utrzymania wizerunku osoby, która „takich” emocji nie odczuwa. Brak akceptacji emocji jest dobrym
krokiem w kierunku włączenia mechanizmów obronnych, a nie w kierunku świadomego ich
uwolnienia.
Każda doświadczana przez nas emocja uruchamiana jest przez mniej lub bardziej świadome
przekonanie, które mogliśmy otrzymać w pakiecie rodowych wspomnień lub stworzyć na podstawie
własnych doświadczeń, często w dzieciństwie. Doświadczamy świata poprzez filtry tych przekonań
wierząc, że nasza percepcja dostarcza nam rzetelnej oceny rzeczywistości. Wierzymy, że inni
postrzegają to samo i tak samo, jak my i oczekujemy od nich określonego zachowania, zgodnego z
naszymi przekonaniami. Cierpimy, kiedy nasze oczekiwania nie są zaspakajane, zamiast zweryfikować
zasadność przekonania i zająć się uzdrowieniem rany, która znajduje się u jego źródła.
Za każdym przekonaniem zawsze kryje się jakaś korzyść, np. poczucie własnej wartości, godności,
bezpieczeństwa, sprawczości. Dopóki jej nie zobaczymy i nie zdobędziemy się na gotowość
zrezygnowania z niej, nadal będziemy doświadczać bólu w powtarzających się schematach.
Pan X czuje gniew z powodu niesprawiedliwości, która go spotkała. Awans, na który czekał, dostał
mniej doświadczony i gorzej wykształcony kuzyn szefa. Po raz pierwszy pan X doznał tej
niesprawiedliwości, gdy na świecie pojawił się jego młodszy brat – czuł się odrzucony. Sytuacja w
pracy przypomina wiele różnych niesprawiedliwości, których pan X doświadczył w szkole, a później w
pracy i w związkach. Jaką korzyść może mieć z pielęgnowania tego scenariusza? Może czuć się lepszy
– on nigdy czegoś takiego by nikomu nie zrobił. Może czuć się ofiarą, która dostała kolejny dowód na
okrucieństwo losu, ale w zamian dostanie przez chwilę uwagę i troskę osób, które pospieszą do niego
z pocieszeniem. Może mieć świetną wymówkę, by nie starać się zbytnio, bo sukcesy osiąga się tylko
nieuczciwie. Dopóki nie zrezygnuje z chęci doświadczania poczucia wyższości, trwania w pozycji ofiary
czy zwalniania się z własnego rozwoju, nie będzie miał motywacji, by uwolnić gniew z powodu
niesprawiedliwości i przetransformować przekonanie, które utrzymuje go w niekomfortowym
schemacie życiowym.
David Hawkins opisuje istotę korzyści z pielęgnowania negatywnych emocji takimi słowami:
„Nagroda jest dla ego substytutem Boskości i w ten sposób podtrzymuje ono swoją suwerenność,
pozostaje także bardzo przekonujące w swej tajemnej cichej wierze, że jest ono źródłem tego życia,
tzn., że ono jest Bogiem”.
Zrozumienie źródła negatywnych emocji (przekonań) może okazać się niewystarczające do ich
uwolnienia. W przypadku pana X byłoby to połączenie jego aktualnych doświadczeń z
doświadczeniem z dzieciństwa (poczuciem odrzucenia po narodzinach brata). Grunt do uwolnienia
emocji tworzy się wtedy, gdy jesteśmy gotowi zrezygnować z korzyści, które są z nią powiązane.
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Łatwa zmiana

To najwyższy paradoks: że z głębokiej, bezkompromisowej akceptacji danej
chwili może wyłonić się kreatywna, inteligentna – oraz zaskakująco łatwa –
zmiana.
Jeff Foster

22
Zapiski z podróży

Łatwa zmiana
Kluczem do zmian – choć może w pierwszej chwili brzmi to paradoksalnie – jest
zaprzestanie opierania się temu, co się pojawia.
Akceptacja nie oznacza kapitulacji, porażki, rezygnacji, bierności, zaprzestania działania,
zgody na przemoc, nadużycie, wchodzenia w rolę ofiary. Akceptacja to pełne uważności
spotkanie się z Chwilą Obecną, spojrzenie temu, co się pojawia prosto w twarz bez
zaprzeczania, negowania, odwracania się od tego.
Dopiero wtedy pojawia się przestrzeń na zmianę.
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Kiedy rozpadasz się na kawałki…

Witaj z ufnością i pokorą momenty, kiedy rozpadasz się na kawałki. Z tych
kawałków możesz zbudować siebie w nowej jakości.
Marzanna Radziszewska
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Kiedy rozpadasz się na kawałki…
W każdym trudnym momencie swego życia możemy dokonać wyboru.
W chwili głębokiego cierpienia możemy uruchomić mechanizmy obronne – zaprzeczenie,
tłumienie, projekcję, racjonalizację… i odłożyć zmierzenie się z niekochanym,
nieuhonorowanym aspektem siebie do następnej okazji, która… wcześniej, czy później,
nieuchronnie się pojawi.
Jeśli wystarczy nam odwagi, możemy spojrzeć w twarz temu, co się pojawia i przyjąć
z ufnością, że wszystko służy temu, byśmy mogli dotrzeć do swego najgłębszego potencjału.
Chaos może tworzyć złudzenie utraty dostępu do miłości, zaufanie pomaga wrócić do serca.
Niczego nie trzeba analizować, rozpracowywać, wyjaśniać. Miłość przynosi zrozumienie.
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W drodze do swojego serca

Cień jest skondensowanym, nieprzetworzonym bólem, którego doświadczyłeś i…
przetrwałeś.
Matt Kahn
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W drodze do swojego serca
Kiedy jako dzieci doświadczamy straty, odrzucenia, przemocy czy otrzymujemy sprzeczne
komunikaty od otoczenia, które uczy nas miłości tak, jak potrafi, odbierana jest nam moc
naszej godności – poczucia zasługiwania na uznanie i szacunek. Kiedy tracimy kawałki swojej
godności, zaczynamy wierzyć, że musimy robić coś szczególnego, spektakularnego, by na
szacunek i uznanie zasłużyć.
Nasze wewnętrzne dziecko szuka zaspokojenia głodu miłości na zewnątrz tracąc kontakt z
własnym sercem. Nieprzetworzony, nagromadzony w nim ból manifestuje się jako cień,
którego nie potrafimy pokochać. Wymierzamy mu wyrafinowane kary: „Do niczego się nie
nadajesz”, „Jesteś beznadziejny”, „Znów zawiodłeś” lub projektujemy swój ból na innych,
szukając winnych swojego dyskomfortu.
Uzdrawianie ran wewnętrznego dziecka jest odzyskiwaniem utraconej godności. Gdy
odzyskujemy godność, nawiązujemy kontakt z własnym sercem. Gdy odzyskujemy godność,
celebrujemy ją poprzez uznanie i szanowanie siebie oraz każdego, kto pojawia się na naszej
drodze.
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Nieoczekiwana zmiana

Wiedz, że rozpada się tylko to, co fałszywe… To, co prawdziwe nie może się
rozpaść.
Jeff Foster
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Nieoczekiwana zmiana
Gdy w naszym życiu pojawia się nieoczekiwane, bolesne doświadczenie, jest to znak, że
jesteśmy gotowi na wkroczenie na nowy poziom świadomości. Wszystkie nasze
dotychczasowe doświadczenia dobrze przygotowały nas do tej zmiany, choć w pierwszej chwili
możemy czuć się kompletnie zagubieni i postrzegać to, co się pojawia jako zagrożenie.
Nieoczekiwana zmiana stwarza nową możliwość do otwierania serca i zestrojenia
z wewnętrzną mądrością. Nieoczekiwana zmiana stwarza okazję do uwolnienia się od ciężaru
starych przywiązań. Powodem stresu, który odczuwamy nie jest to, co się dzieje, lecz nasza
nieumiejętność pokochania głównego bohatera tej historii. Jeśli potrafimy troszczyć się
o siebie samych w takich chwilach, obdarzyć siebie uznaniem i szacunkiem, którego być może
inni nam w takiej chwili odmawiają, stajemy się dla siebie samych największym wsparciem.
Jeśli potrafimy kochać bohatera mierzącego się z przeciwnościami, pomagamy mu szybciej
przez nie przejść.
Możesz wybrać, czy pozwolisz się zagarnąć fali nieoczekiwanej zmiany bez oporu i wrócić
na brzeg odnowiony, oczyszczony, przemieniony, w nowej jakości, czy będziesz się z nią zmagał
i dopłyniesz do brzegu wyczerpany i zdezorientowany.
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Po zimie przychodzi odrodzenie

Rzeczy pozostają w twoim życiu tylko tak długo, jak to jest potrzebne, żebyś stał
się lepszy.
Matt Kahn
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Po zimie przychodzi odrodzenie
Narodziny, wzrost, rozpad, śmierć. To naturalna kolej wszystkiego w życiu. Kochamy
narodziny i wzrost – przynoszą lekkość, świeżość i radość. Boimy się rozpadu i śmierci –
przynoszą chaos, ból, dezorientację.
Czy rośliny w ogrodzie kochają wiosnę i lato, nienawidząc jesieni i zimy? W ogrodzie każde
narodziny prowadzą do rozpadu, każdy rozpad prowadzi do narodzin.
Kiedy ktoś rani twoje otwarte szeroko serce, czujesz przeszywający ból i jesteś
zdezorientowany, czasem przestraszony. Nie rozumiesz, co się dzieje. Nie musisz. Nikt nie
rozumie rzeczy w chwili, kiedy się pojawiają. Zatrzymaj się i bądź. Kochaj tego, który cierpi
i nie rozumie. Bądź świadkiem każdej sceny tego filmu. Nic nie dzieje się przeciw tobie.
Wszystko dzieje się dla ciebie, byś stał się jeszcze lepszy niż jesteś. Otul swoje zranione serce
szacunkiem i miłością. Zaufaj. Po zimie przychodzi odrodzenie.
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Jesteś miłością

Miłość nie jest potężniejsza ode mnie. Ja nie jestem potężniejszy od miłości.
Matt Kahn
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Jesteś miłością
Ego zna tylko dwa stany – wywyższanie się i umniejszanie się. Oscylując między nimi
próbuje poradzić sobie z ranami, których doświadczyło – odrzuceniem, przemocą,
nadużyciem, stratą. Nieuzdrowione rany wołają: nie otrzymujesz miłości, szacunku, uznania,
bo nie zasługujesz na nie. Kiedy po raz kolejny doświadczasz odrzucenia, przemocy, straty,
otrzymujesz dowód, że to prawda, więc podświadomość zachęca cię do walki lub ucieczki.
Wywyższasz się więc ponad tych, którzy cię krzywdzą – jesteś od nich lepszy, nie skrzywdziłbyś
nikogo, albo się umniejszasz – przyjmujesz, że coś z tobą jest nie tak.
Każda doświadczona rana zamyka serce. Zamknięte serce powstrzymuje cię przed
poczuciem spełnienia, radości, obfitości, poczuciem bycia kompletnym i doskonałym.
Podświadomość mówi: powstrzymaj się przed wzrastaniem, rozwojem, sukcesem, bo
sprowokujesz innych do odrzucenia, nadużycia, przemocy lub odejdą z twego życia.
Jesteś miłością. Niczym mniej i niczym więcej. Nawet jeśli jeszcze sobie tego nie
przypomniałeś.
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Moc godności

Ścieżka rozwoju duchowego jest odzyskiwaniem mocy własnej godności.
Matt Kahn

34
Zapiski z podróży

Moc godności
Godność – poczucie zasługiwania na szacunek i uznanie – jest twoim naturalnym stanem.
Jesteś godny szacunku i uznania jako unikalna dusza, która wnosi swój unikalny, jedyny,
niepowtarzalny wkład do Wszechświata.
Kiedy odzyskujesz moc swojej godności, celebrujesz ją poprzez okazywanie sobie szacunku.
Nie potrzebujesz już używać etykietek, którymi siebie kiedyś opisywałeś. Kiedy odzyskujesz
moc swojej godności celebrujesz ją poprzez okazywanie szacunku wszystkim, których
spotykasz na swojej ścieżce. Nie widzisz w innych tych, którzy zadają ci ból, bo wiesz, że
wszystko dzieje się po to, byś stał się jeszcze lepszy niż jesteś. Kiedy odzyskujesz moc swojej
godności działasz w zestrojeniu ze swoimi najwyższymi wartościami i nawet wtedy, gdy nikt
wokół ciebie nie jest zainteresowany działaniem w taki sposób, zachowujesz swoją
integralność. Traktujesz innych zgodnie ze swoimi najwyższymi wartościami, a nie zgodnie
z tym, co sugeruje ich ego.
Kiedy odzyskujesz moc swojej godności działasz w zestrojeniu ze swoją duszą. Kiedy jesteś
oddzielony od swojej godności podążasz za ego.
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Pragnienie

Potrzeba posiadania więcej, lęk przed utratą, potrzeba wyzbycia się czegoś
pojawiają się tylko po to, aby być kochane tak, jak tylko ja potrafię je pokochać.
Matt Kahn
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Pragnienie
Pragnienie rodzi się zwykle wtedy, gdy chcesz uciec od tego co trudne, co sprawia ci ból.
Pragniesz szacunku, miłości, stabilizacji, spokoju, partnera, dziecka, materialnego
bezpieczeństwa… Twój umysł woła: nie będę szczęśliwy, dopóki nie dostanę tego, czego
pragnę! W rzeczywistości nie pragniesz żadnych rzeczy, ludzi, statusu. Nie chcesz już dłużej
czuć bólu. Pragniesz czuć energię emocji, które obiekty twego pragnienia symbolizują w twoim
świecie.
Kiedy koncentrujesz się na obiekcie pragnienia próbując uwolnić się od bólu samotności,
smutku, strachu, żalu, poczucia winy, pomiędzy tobą a wszystkim co nie jest obiektem twoich
pragnień wytwarza się silna negatywna więź. Grasz w grę „to nie to” zapraszając do swego
życia więcej „nie tego”, czego pragniesz.
Zawsze dostajesz to, co jest dla ciebie najlepsze - to, co przenosi cię na nowy poziom
świadomości. Ból prosi: obejmij mnie swoim sercem. Obdarz mnie swoją uwagą, troską
i czułością. W nich rozpuszcza się każde cierpienie.
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W drodze do Źródła

Aby naprawdę dojrzeć duchowo, musimy dostrzec głębię swoich ran.
Jack Kornfield
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W drodze do Źródła
Szukasz swojej drogi do Źródła.
Ścieżka Umysłu, męska, prowadzi cię od zewnątrz do wnętrza. Rozpoznajesz swoje
ograniczające przekonania, tropisz negatywne wewnętrzne dialogi, atakujesz, pozbywasz się,
transformujesz wszystko to, co ocenisz jako „złe”, „nie-duchowe”. Jesteś skupiony na
oczyszczaniu, uzdrawianiu tego, co znajdujesz w swoim umyśle i… otrzymujesz coraz więcej
dowodów na to jak wiele jeszcze masz do uzdrowienia. Wierzysz, że twój rozwój jest
uzależniony od tego, czy zdołasz rozpuścić, przekroczyć swoje Ego. Medytujesz, osiągasz
względną stabilność do czasu… gdy życie postawi cię znów oko w oko z kimś mniej świadomym
od ciebie. Ścieżka umysłu może utrzymywać cię w poczuciu winy i nieakceptowaniu siebie.
Ścieżka Serca, kobieca, wiedzie od wewnątrz na zewnątrz. Obejmuje bezwarunkową
akceptacją i miłością wszystko co trudne, wszystko co oddziela cię od zestrojenia
z niewinnością twojej Duszy. Rozumie, że Ego jest tu po to, by cię chronić. Nie walczy z nim.
Obejmuje sercem wszystkie jego rany.
Serce potrzebuje zjednoczenia z Umysłem. Umysł potrzebuje zjednoczenia z Sercem.
Obejmij sercem wszystkie swoje ograniczające przekonania, negatywne wewnętrzne dialogi,
wszystko co rozpoznajesz jako „nie-duchowe”. Zajmij się nimi tak, jak zająłbyś się małym
dzieckiem, przerażonym tym, że zrobiło coś złego.
Kiedy twoja wibracja wzrasta, nie ma nic przed czym trzeba cię chronić. Ego integruje się ze
Świadomością.
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Równowaga

Gdy dążymy do miłości, przebudzenia i wolności, nieuchronnie natrafimy na
swoje własne ograniczenia.
Jack Kornfield
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Równowaga
Bywa, że ważną motywacją do wejścia na ścieżkę duchowego rozwoju jest poczucie braku
równowagi w życiu. Czujemy się zmęczeni pogonią za sukcesem, zatracaniem się w pracy,
jesteśmy przytłoczeni trudnymi sytuacjami, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Szukamy
rozwiązania i zaczynamy rozumieć, że zmiana przychodzi z naszego wnętrza. Skupiamy się na
duchowej pracy i zdarza się… że szybko siebie w niej zatracamy.
Niezadowolenie z tego co jest buduje motywację do zmiany, zmiana – wcześniej czy później
- staje się nowym punktem odniesienia i rodzi niezadowolenie, które popycha do kolejnej
zmiany. „Nowe” powszednieje i staje się „stare”. Wiedza, która wcześniej przyniosła ukojenie,
staje się teraz źródłem kolejnej frustracji. Gonimy za powiewem świeżości, który niesie
„nowe”. Dążąc nieustannie do duchowej transformacji zaczynamy tracić równowagę. Znów,
niepostrzeżenie, krążymy w pętli oceniania, tracimy dostęp do swojego serca i zamykamy
drogę do zmiany. Nieuchronnie znów pojawia się smutek.
Co przeoczyliśmy? Smutek pojawia się, gdy tracimy balans pomiędzy dążeniem do zmiany
i wdzięcznością za to, co już jest. Kiedy pamiętasz o praktykowaniu wdzięczności, wnosisz do
swego życia równowagę. Gdy jesteś wdzięczny, zmienia się twoje postrzeganie rzeczywistości,
zapraszasz do swego życia radość. Będąc wdzięcznym, doceniając zmianę, która zaszła,
ugruntowujesz się w nowej wibracji i otwierasz się na przekroczenie kolejnego poziomu
świadomości.
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Ciesz się wiosną

Aby zrozumieć, kim naprawdę jesteś, musisz się całkowicie uwolnić od
pragnienia zmiany siebie na kogoś innego.
Anthony de Mello
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Ciesz się wiosną
Na ścieżce swego rozwoju spotykamy określenia, których znaczenie bywa niejasne. Jednym
z nich jest słowo wibracja.
Wyrazem twojej wibracji jest to, jak często w swoim życiu reagujesz i podejmujesz decyzje
kierując się najwyższymi wartościami, takimi jak miłość, wdzięczność, radość, poczucie
obfitości. Im wyższa twoja wibracja, tym naturalniej ci to przychodzi.
Wysoka wibracja nie oznacza, że w twoim życiu nie ma już miejsca na trudne emocje, takie
jak gniew, żal czy lęk. Kiedy się pojawiają, przyjmujesz je jak każde inne. Wiesz, że
doświadczasz ich po to, by je uzdrowić, nie po to by je przelać na innych i nie po to, byś siebie
obwiniał za ich obecność.
Wysoka wibracja nie oznacza, że nie dotykają cię choroby i nie doświadczasz już na swojej
drodze żadnych przeciwności, trudności. Oznacza, że masz większą elastyczność do
integrowania mądrości w każdym momencie, kiedy jesteś wytrącony z równowagi, a kiedy
zachorujesz, szybciej wracasz do zdrowia. Wysoka wibracja oznacza, że potrafisz ucieleśnić
swoją prawość, szlachetność i godność, gdy się rozpadasz w wyniku nieoczekiwanej zmiany
i nie tracisz poczucia własnej wartości.
Niska wibracja oznacza, że… jesteś na drodze do wysokiej wibracji. Co dzień uczysz się
reagowania i podejmowania decyzji zgodnie z najwyższymi wartościami. Żyjesz coraz bardziej
świadomie.
Wibracja jest odzwierciedleniem twojego rozwoju jako Jednostkowej Świadomości. Musisz
przejść przez wszystkie jego etapy. Czy oczekujesz od trzylatka zrozumienia reguł fizyki
kwantowej? Czy karzesz go za to, że nie pojmuje zasad tabliczki mnożenia? Podaruj sobie
akceptację, wyrozumiałość, cierpliwość, troskę taką, jaką okazałbyś dziecku, które się uczy.
Każdy kwiat, zanim rozkwitnie musi przejść przez stadium pąka. Czy patrzysz na budzącą się
do życia przyrodę z niesmakiem i dezaprobatą? Obdarz siebie zachwytem takim jak ten, który
ogarnia cię, gdy widzisz subtelność i delikatność wiosennej zieleni. Wszystko pojawia się
zawsze we właściwym czasie.
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Niewinność

Osąd jest opakowaniem, którego używasz, by chronić swoją niewinność.
Marzanna Radziszewska
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Niewinność
Gdy ktoś cię atakuje – oskarża, poniża, umniejsza, lekceważy, odrzuca – pokazuje ci to,
czego sam doświadczył. Nie potrafi poradzić sobie ze swoim cierpieniem. Prosi, byś pomógł
mu je uzdrowić.
Kiedy czujesz się dotknięty czyimś atakiem, to znak, że otwiera się jakaś twoja
nieuzdrowiona rana. Czujesz się niewinny w głębi swojej istoty, więc odpowiadasz atakiem lub
wycofujesz się. Wzmacniasz pancerz, który ma cię chronić lub rozpadasz się w poczuciu
bezsilności.
Osąd jest opakowaniem, którego używasz, by chronić swoją niewinność. Pod nim kryją się
rany, których doświadczyłeś i nie potrafiłeś do tej pory uzdrowić. We wnętrzu osądu znajdziesz
czyste światło niewinności – swojej i tego, który cię atakuje. Nie możesz zmusić się do kochania
tego, który cię rani. To niewykonalne. Obejmij bezwarunkową akceptacją to, co twój
„oprawca” ci przynosi. Pojawił się, by przypomnieć ci byś zajął się tym, którym tylko ty potrafisz
zająć się najlepiej. Obdarz siebie miłością, troską, czułością taką, jaką tylko ty potrafisz siebie
obdarzyć. Obejmij sercem swoje cierpienie. Pozwól, by rozpłynęło się w świetle twojej
niewinności.
Kiedy uzdrawiasz swoją ranę, jesteś gotów dostrzec światło w sprawcy swego cierpienia.
Ofiarowujesz mu uzdrowienie, o które cię prosił.

45

Zanim powiesz

Ostatecznie istnieje jedna odwieczna mowa duszy – mowa Miłości.
Simran Singh
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Zanim powiesz
Zanim wyrazisz jakąś opinię, odpowiedz sobie na trzy pytania.
Czy to, co chcę powiedzieć jest prawdą?
Wszystko w co wierzy racjonalny umysł jest produktem percepcji powiązanej z poziomem
naszej świadomości. Nasze opinie płyną z arbitralnej oceny ograniczonej indywidualną
perspektywą postrzegania. To samo zdarzenie widziane w szerszym kontekście będzie
interpretowane w zupełnie inny sposób. Zamiast wygłaszać arbitralne opinie, lepiej
powiedzieć: wydaje się, że…, wygląda to tak, jakby…, brzmi to jak… Wypowiedź staje się wtedy
bardziej ogólna, jesteśmy świadomi, że jest to tylko pewna interpretacja, nawet, jeśli istnieją
na nią „twarde” naukowe dowody.
Czy to, co chcę powiedzieć płynie z serca?
Czy ta opinia wyklucza kogokolwiek – umniejsza, odrzuca, poniża, lekceważy? Jeśli tak, nie
jest warta wypowiadania. Jeśli darzysz siebie szacunkiem i uznaniem, ofiarowujesz szacunek
i uznanie innym, nawet jeśli ich ego sugeruje, że powinni być potraktowani inaczej.
Czy powiedzenie tego ma sens?
Co dobrego wniesiesz do świata? Czy jest to komuś przydatne?
Ormiańskie przysłowie mówi: „Chcąc otworzyć usta, otwórz oczy”.
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Prawda czy iluzja?

Cierpienie jest znakiem braku kontaktu z prawdą.
Anthony de Mello
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Prawda czy iluzja?
Jak odróżnić Prawdę od iluzji? Kiedy możesz mieć pewność, że działasz w zgodzie z Prawdą?
Gdy w obecności tego, co pojawia się w twoim życiu odzywa się jakaś nieuzdrowiona rana,
reagujesz na to, co przychodzi ucieczką lub atakiem. Twoje decyzje zależne są od tego, co cię
spotyka i znajdujesz uzasadnienie swoich reakcji mówiąc: „Zrobiłem tak, ponieważ…”,
„Zachowałem się tak, gdyż…”. Gdy motywacją do twego działania jest lęk przed kolejnym
zranieniem, tkwisz w iluzji.
Twoje decyzje i działania pozostają w zgodzie z Prawdą wtedy, gdy pochodzą ze źródła
najwyższych wartości – miłości, szacunku, uznania dla wszystkich i wszystkiego. Bez względu
na to, co dzieje się wokół ciebie, pozostajesz z nimi zestrojony. Nie ma żadnych wymówek,
żadnych „ponieważ” czy „dlatego, że”. Nawet jeśli nikt wokół ciebie nie jest tym
zainteresowany, twoje wybory są spójne z najwyższymi wartościami.
Żyjesz w iluzji dopóty, dopóki nie uzdrowisz ran, które stoją na drodze do mocy twojej
godności.
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Nielubiane

Ilość rzeczy, których nie lubisz jest miarą niepokoju w twoim życiu.
Marzanna Radziszewska
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Nielubiane
Próbujemy tworzyć życie, które lubimy - bez trudności, przeciwności, konfrontacji,
dramatów. Mamy swoją listę zatytułowaną „Nie lubię”, która zawiera wszystko to, czego nie
chcielibyśmy doświadczać i mamy nadzieję, że rozmaite praktyki duchowe pomogą nam w
usunięciu z życia wszystkiego, co na tej liście zapisaliśmy.
Kiedy coś z kategorii „nie lubię” pojawia się naszym życiu, czujemy się wytrąceni
z równowagi. Niezależnie od ilości stosowanych duchowych praktyk służących utrzymaniu
harmonii, doświadczenie „nie lubię” burzy na jakiś czas nasz spokój. Podejmujemy więc próbę
polubienia nielubianego poprzez jego zaakceptowanie. Działając w ten sposób zamieniamy
„nie lubię być raniony” na „lubię być raniony” i oczekujemy, że teraz nastąpi upragniona
zmiana – polubione nielubiane przestanie pojawiać się w naszym życiu.
Gdy akceptację rozumiesz jako zmuszanie się do lubienia nielubianego, nie oczekuj zmian.
Nauczysz się zarządzać nielubianym, ale nie sprawisz w ten sposób, że przestanie ci sprawiać
cierpienie poprzez zniknięcie z twego życia. Nielubiane oczekuje na twój szacunek. Przychodzi,
by przeprowadzić cię na nowy poziom świadomości. Ten, kto przynosi nielubiane do twego
życia pokazuje ci swoje cierpienie. Nie oczekuje, byś go lubił. Chce, byś go szanował. Ty
w obliczu nielubianego odczuwasz swoje cierpienie. Nie musisz go lubić. Musisz je uszanować
poprzez objęcie troską i miłością płaczącego w tobie, skrzywdzonego kiedyś dziecka.
W strumieniu twojej uwagi i miłości cierpienie rozpuszcza się. Zaczynasz widzieć rzeczy w
nowym kontekście. Pojawia się ulga. To, co było nielubiane, staje się neutralne.
Dopóki nie będziesz gotowy na przytulenie, pocieszenie, pokochanie tej części siebie, która
została zraniona, wszechświat będzie przysyłał ci posłańców z nielubianym.
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Ewolucja świadomości

Ewolucja świadomości odbywa się w życiu.
Matt Kahn
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Ewolucja świadomości
Duchowe praktyki bywają bardzo pomocne w uspokojeniu gonitwy myśli i wyciszeniu się.
Mogą przynieść doświadczenie głębszych wglądów w rzeczywistość i poszerzenie
perspektywy, z której oceniamy jakiś nurtujący życiowy problem.
Niezależnie od ilości i jakości stosowanych duchowych praktyk, wracamy do codziennego
życia i tu właśnie następuje weryfikacja postępów w ewolucji naszej świadomości. Bywa, że
test przechodzimy wkrótce po opuszczeniu poduszki medytacyjnej. Stajemy twarzą w twarz
z kimś, kto zjawił się po to, by zweryfikować stabilność równowagi, którą właśnie osiągnęliśmy.
Mówi lub robi coś, co sprawia, że czujemy się zranieni.
Możesz wrócić na poduszkę i znów zamknąć się w świecie, w którym o spokój i równowagę
jest łatwiej niż w codzienności. Możesz wybrać inne rozwiązanie – zanurzenie się z pełną
uważnością i obecnością w doświadczeniu, które przyszło, dostrojenie się do mocy swojej
godności i niewinności w obliczu konfrontacji, którą przyniosło ci życie. Zmiana, która się
pojawi może być trwalsza niż ta wypracowana w ciszy i spokoju.
Największe postępy w ewolucji swojej świadomości czynisz wtedy, gdy patrzysz życiu prosto
w twarz.

53

Empatia

Nie ma znaczenia w jakich jesteś relacjach. Znaczenie ma to, kim się w tych
relacjach stajesz.
Matt Kahn
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Empatia
Empatia wiąże się z odczuwaniem energii innych ludzi. Możesz czuć się zagubiony, gdy nie
jesteś świadomy czy energia, którą odczuwasz jest twoja, czy należy do kogoś innego. Jeśli
zamykasz swoje serce, zaczynasz postrzegać innych w taki sposób, w jaki oni postrzegają
siebie, a najczęściej widzą siebie tak, jak byli w przeszłości widziani przez tych, którzy ich
wychowali. Kiedy widzisz innych tak, jak oni widzą siebie, pojawia się osąd.
Kiedy praktykujesz otwieranie serca poprzez kochanie siebie, inni mogą w twojej obecności
przypomnieć sobie, że także są warci miłości. Kiedy praktykujesz otwieranie serca poprzez
intencję widzenia w każdym kogoś, kto niesie w sobie światło, bez względu na to, co sugeruje
jego zachowanie, przerywasz cykl osądzania.
Wszystko zaczyna się od intencji. Kiedy zaczynasz działać w sposób, który odzwierciedla
tego, którym chciałbyś się stać, krok po kroku nim się stajesz.
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Godność

Równość Wszystkiego, co Istnieje, jest wynikiem daru samej Egzystencji.
David Hawkins
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Godność
Bywa, że mylimy poczucie godności z dumą.
Godność – przynależna Wszystkiemu, co Istnieje - sprawia, że czujesz się warty uznania
i szacunku. Tym samym uznaniem i szacunkiem obdarzasz każde Istnienie.
Gdy działasz z mocą własnej godności, szanujesz i doceniasz wyjątkowość każdego, bez
względu na to kim jest, jak wygląda, co robi i jakie ma poglądy. Potrafisz wyrażać swoje
stanowisko z poszanowaniem każdej odmiennej opinii.
Duma wprowadza podziały. Zakłada, że inni – przez porównanie – są gorsi, posiadają
mniejszą rangę, wartość. Przejawem dumy jest „posiadanie” opinii i wyrażanie ich na wiele
różnych sposobów. Duma jest pełna zaprzeczenia i arogancji. Atakuje i odrzuca wszystko to,
co nie jest zgodne z jej przekonaniami.
Gdy mylisz dumę z poczuciem godności nie tolerujesz opinii niezgodnych z paradygmatami,
na których opierasz swoje rozumienie rzeczywistości.
Gdy mylisz poczucie godności z dumą, dokładasz starań, by być uprzejmym dla tych, którzy
próbują odebrać ci twoją godność.
Gdy czujesz moc swojej godności nie oczekujesz szacunku od innych, ale wiesz, że wolno ci
postawić jasne granice każdemu, kto cię nie szanuje.
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Ewolucja Ego

Ego nie jest wrogiem, którego trzeba pokonać, tylko pacjentem, którego trzeba
wyleczyć.
David Hawkins
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Ewolucja Ego
Ewolucja Świadomości w materialnej rzeczywistości jest nierozerwalnie związana
z ewolucją Ego - naszej ziemskiej „tożsamości”. Ego nie jest tym, co mamy rozpuścić,
zdemontować, wyeliminować czy przekroczyć. Jest tym, co potrzebuje być uzdrowione
i zintegrowane z ewoluującą Świadomością. Światło Świadomości przejawia się poprzez
uzdrowione Ego.
Ewolucja Ego ma swoje etapy, korelujące z etapami rozwoju Świadomości. Żadnego nie da
się pominąć. Zanim zaczniemy doświadczać materialnej rzeczywistości poprzez strukturę Ego,
musimy przejść przez etap jej konstruowania. Ego w fazie budowy jest „rozmyte”, nie ma
jeszcze swoich granic, identyfikuje się z otoczeniem, nie rozróżnia „ja” od „nie-ja”. Ten etap
nie ma nic wspólnego z poczuciem jedności ze Wszystkim, cechującym wysoko rozwiniętą
Świadomość. To duchowe przedszkole, czas poszukiwania własnej tożsamości. Przypomina
poruszanie się we mgle.
Przejście do etapu „egocentrycznego” przynosi poczucie bezpieczeństwa – „wiemy” kim
jesteśmy i jak skonstruowany jest świat, „wiemy”, jak się w nim poruszać. „Wiemy” czego
chcemy i doświadczamy rzeczywistości poprzez pryzmat swoich potrzeb. Inni służą nam do
realizacji naszych celów. Nie tolerujemy opinii odmiennych od naszych, wierzymy, że źródło
obfitości jest ograniczone i staramy się wydobyć z niego jak najwięcej, by ubiec innych. To czas
przebywania w pudełku o sztywnych ścianach, mało wygodnym, ale dającym poczucie
bezpieczeństwa - wymiar 3D. By wkroczyć w etap „dojrzały” – 4D - potrzeba odwagi. To
moment naszego przebudzenia.
Ego „dojrzałe” to czas odwagi kwestionowania nieomylności umysłu. Czas uzdrawiania ran
i stopniowego zestrajania z mocą serca. Czas odzyskiwania mocy własnej godności i coraz
większego szacunku dla Wszystkiego co Istnieje. Na końcu tego etapu czeka przejście do
wymiaru 5D – poziomu bezwarunkowej miłości, zintegrowania Świadomości z uzdrowionym
Ego.
Każde stadium rozwoju Ego jest zestrojone, jak radiowy odbiornik, z adekwatnym etapem
rozwoju Świadomości. Mamy dostęp do takiego doświadczenia i rozumienia rzeczywistości,
na jaki pozwala nam zakres „kanału”, w którym funkcjonujemy. Dostrajanie do coraz
większych częstotliwości – wyższych wibracji – odbywa się stopniowo. Specyfika każdego
etapu determinuje potrzebę wyboru adekwatnych narzędzi rozwoju. To, co jest pomocne na
poziomie egocentrycznym może nie mieć zastosowania na poziomie rozmytym. To, co wspiera
rozwój na etapie dojrzałym, może okazać się bezużyteczne na etapie egocentrycznym.
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Blask przebudzenia

Światło w innych możemy dostrzec tylko wtedy, gdy jesteśmy świadomi swojego.
Matt Kahn

60
Zapiski z podróży

Blask przebudzenia
Kiedy zaczynasz rozumieć, że wszystko co dzieje się w twoim życiu zjawia się po to, byś
z każdym dniem stawał się lepszy niż jesteś, niezależnie od tego, czy jesteś w stanie lubić to,
co przychodzi, jesteś przebudzony. Przestajesz osądzać innych za swój ból i zadawać pytanie:
DLACZEGO mnie to spotyka? Otwierasz się na zrozumienie, JAK może ci to pomóc.
Gdy jesteś przebudzony, zaczynasz promieniować światłem i dostrzegać światło w innych,
nawet jeśli ich ego stara się je szczelnie zasłonić. Inni są w stanie odzwierciedlić twoje światło
tylko w takim stopniu, w jakim poznali swoje.
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Zamknięte serce

Kiedy patrzysz na życie, twoje przywiązania i lęki decydują o tym, co dostrzegasz,
a co umyka twojej uwadze.
Anthony de Mello
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Zamknięte serce
Trzymasz serce zamknięte, żeby uniknąć doświadczenia bycia zranionym. Boisz się je
otworzyć i ukazać się w całej swojej okazałości, bo lękasz się, że okażesz się dla kogoś
niekompletny, niedoskonały. Czekasz z jego otwarciem na tę specjalną osobę, którą chciałbyś
zaprosić do swego życia.
Twoje serce otwiera się krok po kroku za każdym razem, gdy masz odwagę zmierzyć się ze
swoim cierpieniem zamiast uruchamiać mechanizmy chroniące cię przed nim. Twoje serce
otwiera się, kiedy praktykujesz obdarzanie siebie troską, czułością, szacunkiem wtedy, gdy
czujesz się zraniony. Twoje serce otwiera się, gdy widzisz w swoich „oprawcach” tych, którzy
nie wiedzą jak uzdrowić swój ból.
Jeśli stale utrzymujesz swoje serce w zacisku, w twoim życiu nieustanie pojawiają się ci,
którzy (nieświadomie) wysyłają ci zaproszenie do jego otwierania. Jeśli nie masz odwagi
praktykowania otwierania serca, nigdy nie rozpoznasz tego, na którego czekasz. Przejdzie
obok ciebie niezauważony.
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Sprawiedliwość

Życie jest zbyt cudowne i doskonałe, by być sprawiedliwe.
Matt Kahn
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Sprawiedliwość
Sprawiedliwość pojmujemy na ogół w egocentryczny sposób. Kiedy czujemy się silni, jako
sprawiedliwa może nam jawić się zasada oko za oko, ząb za ząb. „Skrzywdziłeś mnie, więc ja
ukarzę ciebie za wyrządzone mi krzywdy i rachunek będzie wyrównany”. Gdy bliżej nam do
pozycji ofiary, pytamy „Dlaczego to mnie spotyka?”. Pogrążamy się w bólu i wycofujemy się
z życia. Czasem pojmujemy sprawiedliwość w uduchowiony sposób: „Zrobiłem coś złego
w swojej przeszłości, więc teraz spotyka mnie za to zasłużona kara, tak działa prawo karmy”.
Potępiamy tego siebie, który doświadcza bólu, zamiast obdarzyć go troską zrozumienia.
Czujesz się zraniony tylko wtedy, gdy uruchamiają się wzorce zranienia, które niesiesz w
swojej pamięci komórkowej. Czujesz się wytrącony z równowagi tylko przez tych, których
wzorce zranienia w jakiś sposób pasują do twoich. Ten cykl przemocy i nadużycia może być
przerwany, gdy zaczynasz dostrzegać tę zależność i masz odwagę wzięcia odpowiedzialności
za siebie. Wszyscy, których zachowanie sprawia, że cierpisz, pojawiają się w twoim życiu jako
duchowi przewodnicy. Zapraszają cię do tego, byś troskliwie zaopiekował się swoją
emocjonalną raną. Są błogosławieństwem, nie przekleństwem. Są obecni, byś z każdym dniem
stawał się lepszy niż jesteś.
Gdy uzdrawiasz swoją emocjonalną ranę w świetle szacunku i miłości dla siebie samego,
działania innych przestają uruchamiać w tobie negatywne emocje. Zaczynasz dostrzegać ich
ból. Czujesz, jak rozpuszcza się w świetle twojej obecności.
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Unikalna ścieżka

Duchowa ewolucja dokonuje się w wyniku usunięcia przeszkód, a nie nabycia
czegoś nowego.
David Hawkins
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Unikalna ścieżka
Jedną z ważnych przeszkód na drodze rozwoju świadomości jest porównywanie się z innymi
i kreowanie wyobrażeń na temat doświadczeń, umiejętności, cech, których nabycie będzie
wskaźnikiem naszego postępu. Tworzymy wizję tego, jacy „powinniśmy” być i jak „powinno”
wyglądać nasze życie, gdy nasza świadomość osiągnie etap x, y, z. Niektórzy z nas próbują
osiągnąć te wyobrażone stany poprzez stosowanie specjalnych technik, środków, metod
i zdarza się, że w tych praktykach bezpowrotnie się zatracają.
Umysł nie jest w stanie pojąć istoty poziomów świadomości, których nigdy nie doświadczył.
Próbuje tworzyć swoje wyobrażenia o nich, ale jest w stanie poruszać się jedynie w ramie
wyznaczonej przez ten poziom świadomości, który teraz przez niego się przejawia.
Mylimy cel, a właściwie nasze o nim wyobrażenie z drogą, która jest istotą rozwoju
świadomości. Drogą jest systematyczne wdrażanie w swoich wyborach i działaniach wartości
takich jak akceptacja, miłość, radość, wdzięczność i wyrażanie ich poprzez swoją unikalną
tożsamość. Droga nie jest łatwa, bo wymaga mierzenia się z bólem i cierpieniem, które
pojawiają się, gdy otwierają się nasze nieuzdrowione rany. Im więcej uwagi, troski, cierpliwości
włożymy w ich uzdrawianie, tym więcej własnej godności odzyskujemy i tym więcej
najwyższych wartości przejawia się w naszych wyborach i działaniach.
Przekraczanie kolejnych poziomów świadomości wiąże się z transformowaniem
i uwalnianiem balastu swojego cierpienia, a nie ze zdobywaniem nowych umiejętności.
Oczekując na pojawienie się wyobrażonych doświadczeń, umiejętności czy cech tracimy z oczu
naszą unikalną tożsamość i naszą unikalną ścieżkę do Źródła - jedyną, która może nas tam
doprowadzić.
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Zatrzymaj się

Wybory, które mają być dokonane, będą dokonane, i ty teraz nie masz żadnego
wyboru, jeśli o to chodzi.
Jeff Foster
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Zatrzymaj się
Gdy uwalniasz jakiś swój stary schemat i zaczynasz widzieć rzeczywistość z nowej
perspektywy, doświadczasz ulgi, spokoju, radości, wyciszenia. Bywa, że budzi się wtedy w
tobie pragnienie kolejnych zmian, pragnienie przyspieszenia swojej ewolucji. Szukasz
kolejnych książek, nauczycieli, metod, które przyspieszą twój wzrost. Czujesz się nienasycony
i zmotywowany do działania. Bywa wtedy, że niezależnie od tego ile energii wkładasz w swoje
poszukiwania, czujesz, że wszystko się zatrzymało. Utknąłeś w punkcie wyjścia. Może nawet
masz wrażenie, że zrobiłeś krok do tyłu. Pojawia się zmęczenie, rozczarowanie, zniechęcenie.
Zatrzymaj się. Nic nie da się przyspieszyć. Nie wydarzy się nic więcej, niż jest ci teraz dane.
„Wybory, które mają być dokonane, będą dokonane, i ty teraz nie masz żadnego wyboru, jeśli
o to chodzi”. Bądź obecny w tym, co jest. Bądź uważny na wszystko, co się pojawia, bez
względu na to, czy podoba ci się tempo i sposób w jaki się pojawia. Miej dla siebie cierpliwość
i wyrozumiałość. Wszystko dzieje się dla ciebie w najlepszy możliwy sposób. Zaufaj. „Poddaj
się łasce. Ocean dba o każdą falę, póki ona nie dotrze do brzegu. Otrzymujesz więcej wsparcia
niż ci się wydaje” – Rumi.
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Zachwycenie

Cudem nie jest chodzenie po wodzie. Cudem jest chodzenie po ziemi.
Thich Nhat Hanh
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Zachwycenie
To się nie wydarzy. Nigdy nie dotrzesz do takiego punktu w swoim życiu, w którym wszystko
będzie poukładane i przewidywalne. Nie będzie problemów do rozwiązania, wyzwań,
z którymi trzeba się zmierzyć, trudności, kłopotów, niekomfortowych emocji. To się nie
wydarzy.
Nie czekaj na dzień, w którym zaczniesz chodzić po wodzie. Cudem jest chodzenie po ziemi.
Cudem jest patrzenie na życie codziennie z nowej perspektywy. Oczarowanie doskonałą
synchronią zdarzeń. Odkrywanie, że to, co wczoraj sprawiało ci ból, dziś cię zachwyca.
Dostrzeganie, że wszystko dzieje się dokładnie tak, jak powinno, jeśli tylko zechcesz na chwilę
zatrzymać się i przyjąć rzeczy takie, jakimi są. Oszołomienie, gdy odkrywasz jaki jesteś piękny.
Nie czekaj na dzień, w którym zaczniesz chodzić po wodzie. Cudem jest chodzenie po ziemi.
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Rzeczywistość jest zawsze życzliwa

Rzeczywistość jest zawsze życzliwa; to, co się dzieje jest najlepszym, co mogło się
wydarzyć.
Byron Katie
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Rzeczywistość jest zawsze życzliwa
Moment, w którym pojmujesz, że TA CHWILA jest doskonała taka, jaka jest, jest
wyzwoleniem. Nie ma nic do naprawiania, ulepszania, kontrolowania. Rzeczy dzieją się same.
Wszystko, co masz zrobić, to przyjąć je takimi, jakie są, bez opowiadania historii na ich temat.
Pojawia się gniew. Pozwalasz sobie być gniewem. Przyglądasz mu się z uważnością. Czujesz,
jak tobą szarpie. Otwierasz ciało pozwalając, by płynął. Nie pytasz, skąd przychodzi. Nie
szukasz tego, który zawinił. Pojawia się obraz z przeszłości, kiedy po raz pierwszy poczułeś
gniew. Jemu też pozwalasz przepłynąć. Jemu i historii o gniewie, w którą kiedyś uwierzyłeś.
Dzieje się coś, co wydaje się być błędem, ale w tej samej chwili widzisz, jak ten błąd jest
doskonały. Nic innego w tym miejscu i w tym czasie nie mogło się wydarzyć.
Pytanie „dlaczego” przestaje być dla ciebie użyteczne, bo już poznałeś odpowiedź na
wszystkie „dlaczego”. Wiesz, że życie przynosi ci tylko takie doświadczenia, które służą
poszerzaniu twojej świadomości. Nie masz potrzeby wymyślania ani kontrolowania
czegokolwiek. Wiesz, jakie doświadczenie jest potrzebne do twego wzrastania stąd, że je
właśnie przeżywasz. Wybierasz sposób, w jaki je przeżywasz. I jest to najlepszy sposób, jaki
może się wydarzyć w tej chwili.
Moment, w którym pojmujesz, że TA CHWILA jest doskonała taka, jaka jest, jest
wyzwoleniem.
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Wizerunek

Nie istnieje żaden obiektywny świat. Wszystko jest projekcją. Żyjesz w swojej
opowieści o świecie.
Byron Katie
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Wizerunek
Patrzysz na świat i na siebie z własnej, unikalnej perspektywy. Doświadczasz świata i siebie
w jedyny, niepowtarzalny sposób. Jeśli zakładasz, że wszyscy inni doświadczają tak samo lub
bardzo podobnie jak ty, otwierasz oczy ze zdumienia, gdy spotykasz się z interpretacją odległą
od twego doświadczenia.
Każdy żyje w swojej opowieści o świecie. Każdy zobaczy w tobie tylko swoje oczekiwania.
Każdy oceni ciebie z unikalnej perspektywy własnych uzdrowionych i nieuzdrowionych ran,
spełnionych i niespełnionych pragnień, zaspokojonych i niezaspokojonych potrzeb. Im bardziej
jesteś przywiązany do swojej opowieści o sobie, tym więcej bólu doświadczysz w zderzeniu
z innymi opowieściami na twój temat. Im bardziej jesteś przywiązany do własnej wizji swojego
wizerunku, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz miał potrzebę kwestionowania
wizji innych ludzi.
Celebruj odkrywanie siebie każdego dnia i nie zabiegaj o to, by inni rozpoznawali kim jesteś
w sposób zgodny z twoimi oczekiwaniami. To niemożliwe.
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Bądź sobą

Odpręż się i bądź sobą.
David Deida
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Bądź sobą
Być może znasz ten scenariusz. Jesteś zmęczony doświadczaniem swoich negatywnych
emocji. Czytasz książki, chodzisz na kursy, uczysz się jak dostrzegać dobre strony trudnych
chwil i zastępować negatywne emocje pozytywnymi. Dokładasz starań, by odpuścić
wszystkim, przez których czujesz się skrzywdzony – rozumiesz, że są najlepsi, jacy potrafią być.
Zamiast się złościć, współczujesz. Do czasu…
… aż poczujesz zmęczenie byciem tym, który zawsze jest zrównoważony, współczujący,
uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony do świata, rozumiejący, miły, uprzejmy. Zaczynasz
dostrzegać, jak wiele wysiłku kosztuje cię to nieustające trzymanie się wyłącznie pozytywnej
strony życia. Jak bardzo jesteś zmęczony szukaniem w innych i sobie wyłącznie dobra zamiast
przyjmowania rzeczy takimi, jakimi są - raz radosne, innym razem okrutne.
Odpręż się. Bądź sobą. Otwórz się w pełni na doświadczanie każdej chwili życia takiej, jaką
jest. Zanurz się z taką samą otwartością w radości, błogości, gniewie, żalu, smutku i pozwól
sobie na pełne ich doświadczanie. Tym wszystkim jesteś – jasnym i ciemnym, dobrym i złym,
radosnym i gniewnym. Kiedy zamykasz się na doświadczanie swojej niechcianej strony, będzie
rządzić tobą z ukrycia.
Gdy przyjmujesz siebie w całości, zauważasz, że twoja niechciana strona przestaje
uporczywie domagać się uwagi. Znika napięcie i potrzeba kontrolowania. Nie ma potrzeby
osądzania i odrzucania czegokolwiek. Wybieranie jasnej strony życia staje się naturalne
i lekkie.
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Otwórz umysł

Nie można mieć otwartego serca bez otwartego umysłu.
Byron Katie
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Otwórz umysł
Gdy pojawia się cierpienie, otwórz się na jego doświadczanie tak, jakbyś nie wiedział nic
o tym co jest dobre, a co złe, co jest prawdziwe, a co fałszywe.
Zapomnij to, czego nauczyłeś się o bólu do tej pory. Odrzuć wszystkie przekonania na temat
tego, co cię dotyka. To wiara, że są słuszne jest źródłem twego cierpienia. Umysł nie jest
w stanie zrozumieć niczego, czego wcześniej nie poznał. Będziesz powtarzał w nieskończoność
stare mantry, wyciągał te same wnioski w nadziei, że w końcu znajdziesz jakieś rozwiązanie
i cierpienie przestanie powracać. Niczego nie pojmiesz dopóty, dopóki będziesz trzymał się
kurczowo swoich starych prawd.
Otwórz umysł z dziecięcą naiwnością i ciekawością. Zanurz się w oceanie niewiedzy. Zaufaj.
Zrozumienie wyłoni się z głębi otwartego serca świeże, odkrywcze, niewinne, olśniewające.
Spłynie na ciebie jak wielki dar.
Wykorzystaj swoją niewiedzę, aby odzyskać wolność.
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Perła uwolnienia

Twoje cierpienie przybiera dokładnie taką postać jak twoja odmowa otwarcia.
David Deida
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Perła uwolnienia
Każdy, kto pojawia się w twoim życiu, przynosi wiadomość o tym, co dzieje się w głębi
ciebie. Napływające emocje są wskazówką, kluczem do drzwi otwierających zrozumienie pod
warunkiem, że odłożysz na bok wszystko, co o sobie do tej pory wiedziałeś.
Czy jesteś gotowy otworzyć drzwi? Po przekroczeniu progu znajdziesz to, z czym długo nie
chciałeś się spotkać. Prawdę o sobie, z którą trudno było stanąć twarzą w twarz.
Zaufaj, wejdź do środka. Zanurz się w tym, co spotkasz. Odrzuć osądzanie. W ciszy
niewiedzy czeka cię perła uwolnienia, jeśli tylko uczciwie, odważnie i głęboko spojrzysz sobie
w oczy.
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Jesteś wyjątkowy

Kiedy jesteś sobą, obdarowujesz świat czymś wspaniałym, czego wcześniej mu
brakowało.
Edwin Elliot
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Jesteś wyjątkowy
Czy żyjesz i działasz w zgodzie ze sobą? Pozwalasz przejawić się swojej unikalnej naturze,
czy naśladujesz to, co robią inni? Inni mogą być wielką inspiracją, ale bywa, że tracisz z oczu
siebie i zaczynasz ubierać się w czyjąś tożsamość.
Boskość przejawia się na miliardy unikalnych sposobów. To nie przypadek, że stworzyła
formę, przez którą ty się przejawiasz w tym świecie. Droga do Prawdy wiedzie przez poznanie
siebie, nie przez naśladowanie innych. Jesteś jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Jesteś
częścią wszechświata, który bez ciebie by nie istniał. Naśladując innych, tracisz szansę na
odnalezienie swojej unikalnej ścieżki. Jedynej, która może zaprowadzić cię do Źródła.
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Tożsamość

Poczucie tego, kim jesteś to pierwszy krok. Następny – to życie w prawdzie swojej
tożsamości.
David Deida
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Tożsamość
Gdy byłeś dzieckiem, nauczono cię, że na miłość musisz sobie zasłużyć będąc miły, grzeczny
i skromny albo ambitny i samodzielny albo mądry i perfekcyjny we wszystkim, co robisz.
Cokolwiek ci przekazano, przyjąłeś to w swojej niewinności jako absolutną prawdę.
Potrzebowałeś miłości, by przeżyć.
Stworzyłeś wzorzec, który miał zapewnić ci miłość szacunek i uznanie i zapisałeś go głęboko
w swojej nieświadomości. Otoczyłeś go murami i zasiekami, by nikt nigdy go nie naruszył. To
twój sposób na przetrwanie. Chronisz go jak drogocenny klejnot. Poświęcasz całe swoje życie,
by być postrzeganym dokładnie tak, jak przedstawia to twój wzorzec.
Kiedy musisz żyć w zgodzie z wizerunkiem „zapewniającym” ci miłość, szacunek i uznanie,
karzesz siebie surowo za każdy przejaw bycia niemiłym, nieuprzejmym, zadowolonym ze słów
uznania, smutnym, rozgniewanym, rozżalonym, zazdrosnym… Jesteś rozdarty pomiędzy tym,
kim być „powinieneś”, a tym, kim jesteś w tej chwili. Wkładasz wielki wysiłek w utrzymanie
swojego „poprawnego” wizerunku. Odczuwasz ogromne napięcie, bo życie stale przynosi ci
dowody na to, że nie jesteś taki, jaki być „powinieneś”. Wydatkujesz coraz więcej energii na
bycie tym, kim „powinieneś” być. Musisz się pilnować. Jesteś wrażliwy na uwagi wszystkich,
którzy ci przypominają, jak bardzo jeszcze oddalony jesteś od doskonałości.
Mam dobrą wiadomość. Nie musisz być miły, uprzejmy, skromny, uczynny, uduchowiony,
uśmiechnięty… Kiedy wreszcie to poczujesz, odpada presja i napięcie. Wybór staje się prosty.
W naturalny sposób stajesz się miły, uprzejmy, skromny… Promieniujesz. Przyzwalasz na to,
co się samo wyłania z głębi twojej niewinności.
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To taka piękna gra

Bez naszych opowieści wszyscy jesteśmy czystą miłością.
Byron Katie
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To taka piękna gra
Próbujesz zapobiec zdarzeniom, które mogłyby ci sprawić ból. Ktoś poczuł się zraniony tym,
co powiedziałeś. Nie miałeś intencji, by go skrzywdzić. Czujesz wstyd, ogarnia cię poczucie
winy, cierpisz. Nie chcesz nikogo ranić. Nie chcesz doświadczać wstydu, poczucia winy
i odrzucenia. Postanawiasz być bardziej czujny i dokładasz starań, by kontrolować to, co
mówisz. To rozwiązanie twojego umysłu. Jest tu po to, by chronić cię przed emocjonalnym
bólem. Wykorzysta wszystko, co wie, byś nie cierpiał. Nauczył się kiedyś, że na miłość,
szacunek i uznanie możesz zasłużyć tylko wtedy, gdy będziesz mówić to, co inni pragną
usłyszeć. Skarci cię za „złe” zachowanie i przypomni receptę na bycie akceptowanym,
kochanym, szanowanym.
Nie wiadomo skąd zacznie pojawiać się w twoim życiu coraz więcej ludzi, którzy będą
pokazywać, jak bardzo czują się zranieni tym, co mówisz. Nie rozumiesz. Dokładasz przecież
starań, by nikogo nie krzywdzić. Umysł podpowie ci więc kolejne rozwiązanie – gniew. Twoje
starania nie są doceniane. Złość na siebie, wcześniej, czy później, obrócisz przeciwko tym,
którzy nie umieją odczytać twoich dobrych intencji i docenić twojego wysiłku. Gniew sprawi,
że poczujesz się silniejszy. Zatrzasnąłeś serce i zabezpieczyłeś je solidnym zamkiem. Masz
szansę na przetrwanie.
Odrzuć wszystko, co podpowiada ci umysł. Otwórz szeroko serce i zanurz się jego ciszy. Ono
obejmie twój wstyd i poczucie winy zrozumieniem, akceptacją, współczuciem. Utuli zranione
dziecko i rozpuści ból.
Inni pojawiają się w twoim życiu, by pomóc wydobyć ci na światło dzienne wszystko, co cię
nie wspiera. Twój wstyd i poczucie winy wzbudzą w tobie ci, w których ty budzisz wstyd
i poczucie winy swoimi słowami. To taka piękna gra.
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Świadomość miłości

Można utracić świadomość miłości, ale nie samą miłość. Miłość jest tym, czym
jesteśmy.
Byron Katie

88
Zapiski z podróży

Świadomość miłości
Matt Kahn mówi, że w życiu spotykamy dwa rodzaje ludzi. Pierwsi przynoszą nam lekcje.
Drudzy to ci, których obwiniamy. Obwiniamy tych, którym odmówiliśmy prawa do nazwania
ich nauczycielami. Nauczycielami nazywamy tych, którym odmówiliśmy prawa do obwiniania.
Przyjrzyj się emocjom, które pojawiają się, gdy spotyka cię coś, z czym się nie zgadzasz.
Czujesz usprawiedliwiony gniew, smutek, żal? Jaka myśl go wyzwala? On nie powinien… Jej nie
wolno… Oczekuję od niego… Ona musi… Czy ta myśl odzwierciedla Prawdę?
Obwiniając i krytykując zapraszasz do swego życia coraz więcej cierpienia. Wznosisz kolejne
mury, by chronić swoje poranione serce. Coraz bardziej zapominasz o tym, że jesteś miłością.
Zawsze byłeś. Nigdy jej nie utraciłeś. To niemożliwe. To twoja prawdziwa natura. Miłości nie
można utracić. Utracić można jedynie świadomość miłości.
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Niecierpliwość

Bez względu na to jak bardzo próbujesz coś zmienić, życie rozwija się jak tajemne
misterium, kształtowane przez wpływy będące daleko poza twoją kontrolą.
David Deida
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Niecierpliwość
Niczego nie przyspieszysz i niczego nie opóźnisz. Wszystko dzieje się w swoim, doskonale
właściwym tempie i przychodzi dokładnie wtedy, kiedy ma przyjść.
Twoje wysiłki nie odroczą tego, co nieuniknione. Wszystko, co ma służyć twojemu
powracaniu do Jedności zdarzy się wtedy, kiedy ma się zdarzyć. Opóźnić możesz jedynie
rozumienie tego, co przychodzi. Możesz odmówić spojrzenia z nowej perspektywy i przyjęcia
nowego, świeżego doświadczenia tego, co się pojawia. Wszechświat cierpliwie będzie stawiał
przed tobą kolejne wyzwania, aż któregoś dnia otworzysz oczy i zobaczysz ich wspólny
mianownik, zdumiony tym, jak mogłeś być tak nieuważny.
Twoje wysiłki nie przyspieszą tego, na co z utęsknieniem czekasz, czego całym sobą
pragniesz. Wszystko zdarzy się wtedy, kiedy ma się zdarzyć. Jeśli zrozumiałeś lekcje płynące
z wyzwań, będziesz czerpał radość ze zrealizowanych pragnień. Jeśli nie – przeżyjesz
rozczarowanie. W tym zawiera się istota myśli George’a Bernarda Shaw: „W życiu istnieją dwa
rodzaje rozczarowania. Pierwszy pojawia się w nas wtedy, gdy nie dostajemy tego, czego
chcemy. Drugi natomiast wtedy, gdy to coś dostajemy”.
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Niczego nie możesz zatrzymać, niczego nie możesz utracić

Przebudzenia są szczytowymi przeżyciami i podobnie jak wszystkie inne
doświadczenia przychodzą i odchodzą. Pojawiają się dzięki łasce i znikają kiedy
chcą. Nie można ich zatrzymać i nie można ich pożądać.
Leonard Jacobson
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Niczego nie możesz zatrzymać, niczego nie możesz utracić
Bywa, że w twoim doświadczeniu pojawia się – nagle lub stopniowo – stan głębokiego
odczuwania. Trudny do opisania słowami stan jedności, współodczuwania, poszerzenia
perspektywy, pojaśnienia, uniesienia, głębokiego spokoju. Trwasz w nim oniemiały
z zachwytu. Rzeczy wydają się dziać poza czasem, wszystkie doskonale właściwe. Nagle lub
stopniowo doświadczenie się wycisza. Wracasz do codzienności. Z trudem się w niej
odnajdujesz. Rodzi się tęsknota za tamtym doświadczeniem.
Nie możesz go wypracować. Nie możesz na nie zasłużyć pilnością, dyscypliną, determinacją.
Na nic zda się wysiłek dążenia do niego. Przychodzi dzięki Łasce, kiedy jesteś gotów zaufać, że
wszystko dzieje się dla ciebie i otworzyć się na przyjęcie Prawdy poddając wszystko, co do tej
pory o sobie wiedziałeś. Nie możesz go otrzymać i nie możesz go utracić. Nie przychodzi
z powodu twoich zasług i nie odchodzi z powodu twojej słabości.
Pozostaje po nim trwały ślad - poczucie głębokiej przemiany, która się w tobie dokonała.
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Cel tworzy się sam

Kto wybiera początek drogi, wybiera też miejsce, do którego ona prowadzi.
Harry Emerson Fosdick
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Cel tworzy się sam
W czasach, gdy sukces stał się powszechnie stosowaną miarą wartości człowieka łatwo
popaść w iluzję, że tym, na czym trzeba się skupić jest kreowanie z rozmachem celów, które
chcesz w swoim życiu osiągnąć. Stworzony cel wyznaczy drogę i środki do jego osiągnięcia.
Jeśli w to uwierzysz, możesz w dążeniu do realizacji swoich pragnień łatwo się zatracić.
Możesz nie zauważyć, jak, kuszony wizją sukcesu, zaczynasz uświęcać środki do ich osiągnięcia.
Wszystko zaczyna się od intencji. Jakimi talentami zostałeś obdarowany? Jak możesz je
wykorzystać, by z pasją tworzyć coś, co wniesie dobro do życia innych ludzi? Droga będzie
sama się przed tobą układać w najlepszy możliwy sposób. Będziesz po niej kroczył
z szacunkiem dla każdego, kogo na niej napotkasz. Miejsca, do których dotrzesz będą
piękniejsze niż mogłeś kiedykolwiek sobie wyobrazić – cel tworzy się sam w chwili, gdy
wybierasz początek drogi.
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Istota tworzenia

Muszę znaleźć sposób, aby moje dłonie zaczęły koncert beze mnie.
Keith Jarrett
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Istota tworzenia
Pojawiłeś się na świecie z gotowością doświadczania go takim, jaki jest i ufnością, że otoczy
cię bezwarunkowa miłość. Niewielu z tych, których spotkałeś byli do niej zdolni. Czułeś się
raniony, doświadczałeś bólu, więc do życia zostało powołane ego, które miało chronić cię
przed trudnymi uczuciami. Opracowało metody działania, które mają cię chronić przed
cierpieniem z powodu odrzucenia, nadużycia, wykorzystania: bądź miły, uprzejmy, uczynny
lub przeciwnie okazuj gniew, żądaj, bądź przebojowy, sięgaj po wszystko, jak po swoje. Powoli
przejęło kontrolę nad wszystkimi twoimi relacjami i całym twoim życiem. Było ci wierne, jak
nikt inny, więc uwierzyłeś, że ego to ty.
Ego porusza się w obrębie utartych ścieżek swego oprogramowania wierząc, że ma wolną
wolę i jest zdolne do kreowania. Kiedy rzeczy dzieją się po jego myśli, przypisuje zasługi sobie.
Gdy coś idzie nie tak, jest sprzeczne z jego oczekiwaniami, przerzuca odpowiedzialność na
innych lub zrzuca „winę” na los czy przypadek. Ego niczego nie tworzy. „Wolna wola” ego
ogranicza się do tego, co znane z przeszłości i ocenione z poziomu świadomości, na którym w
trakcie tych doświadczeń byłeś. Ego odtwarza to, co zna. Nie jest zdolne do bycia w chwili
obecnej.
Tworzyć może tylko Ten, który jest Obecny. Poszukaj sposobu, aby twoje dłonie zaczęły
koncert bez ciebie.
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Kompletność

Droga do Źródła okryta jest światłem w takim samym stopniu, jak cieniem.
Marzanna Radziszewska
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Kompletność
Droga do Źródła jest okryta światłem w takim samym stopniu jak cieniem. Przenikają się
nawzajem i harmonijnie uzupełniają.
Bezwarunkowa miłość to kompletność. Dlatego w drodze do niej musisz zasmakować lęku,
wstydu, żalu, poczucia winy, gniewu, dumy, odwagi, akceptacji i rozsądku. Niczego nie da się
pominąć, umniejszyć, czy unieważnić. Im bardziej będziesz ignorował, umniejszał, unieważniał
cień, tym mniej radości blasku światła doświadczysz.
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Nie możesz nikogo obudzić

Nie możesz nikogo obudzić, dopóki ten ktoś nie będzie gotowy, a być może i
wtedy też nie.
Jeff Foster
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Nie możesz nikogo obudzić
Możesz wierzyć, że zadawanie bólu, arogancja, bezwzględność, manipulacja są zawsze tylko
przejawem cierpienia z powodu doświadczonych wcześniej krzywd i ufać, że twoje
zrozumienie, akceptacja, miłość i gotowość uwolnienia urazy wniosą do życia tego człowieka
światło, którego on sam w sobie jeszcze nie dostrzegł. Wierzysz, że twoja wyrozumiałość,
cierpliwość i determinacja sprawią, że obudzi się w nim refleksja i gotowość do uzdrowienia.
Któregoś dnia dostrzegasz wreszcie, że ślepa wiara w uzdrawiającą moc twojej miłości jest…
arogancją. „Nie możesz nikogo obudzić, dopóki ten ktoś nie jest gotowy, a być może i wtedy
też nie”. Ta rola nie należy do ciebie. Łaska uzdrowienia płynie ze Źródła do tych, którzy o nią
proszą.
Kiedy spotykasz na swojej drodze arogancję, bezwzględność, manipulację, obdarz
zrozumieniem, wyrozumiałością, akceptacją i miłością… siebie. Światło, które w tobie
rozbłyśnie rozpuści ból i urazę z powodu doświadczonej krzywdy. Uwolni ciebie i tego, który
cię rani. Resztę pozostaw w rękach Tego, Który uzdrawia.
.

