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WST¢P
Uzdrawianie to temat, który z dnia na dzieƒ staje si´ coraz bardziej aktualny. Mimo rozwoju nowoczesne
medycyny, a po cz´Êci w∏aÊnie na skutek tego, iloÊç ludzi, którzy mogà o sobie powiedzieç, ˝e sà zupe∏ni
zdrowi, ciàgle maleje. Tradycyjna medycyna dochodzi do granic: choroby powstajàce w wyniku dzia∏a
ubocznych przepisywanych leków mno˝à si´ alarmujàco. Za˝ywanie wielu chemicznych preparatów równ
si´ gwa∏ceniu organizmu. Ârodki przyrodolecznicze tracà swoje pozytywne dzia∏anie z powodu wzrastajà
cego zanieczyszczenia Êrodowiska; równie˝ dzia∏anie lecznicze Êrodków homeopatycznych zanika, bo co
raz trudniej jest uzyskaç czyste wyjÊciowe nalewki...
JednoczeÊnie w przera˝ajàcy sposób pot´gujà si´ ataki na zdrowie cz∏owieka. Wzrasta radioaktywnoÊç
Zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza – a tym samym produktów spo˝ywczych – nabiera coraz powa˝
niejszych rozmiarów. RoÊnie szkodliwe promieniowanie s∏oƒca na skutek post´pujàcego zanikania ochron
nej warstwy ozonu. Choroby alergiczne, nowotworowe, a obecnie równie˝ AIDS – nowa epidemia ludzkoÊ
– rozpowszechniajà si´ zastraszajàco, a medycyna konwencjonalna jest bezradna.
Tak wi´c dzisiejsza sytuacja zmusza wr´cz do odnalezienia dawnych metod leczenia – a tym samym d
skierowania naszego myÊlenia i ˝ycia bardziej do wn´trza, do naszej duszy i Ducha. Wielcy uzdrowiciel
ludzkoÊci: Egipcjanie sprzed 5000 lat, Galenus, Hipokrates, Paracelsus, Hildegarda z Bingen i wielu innyc
– wiedzieli, ˝e ka˝da choroba ma wewn´trznà, duchowà przyczyn´.
Zasadniczym b∏´dem medycyny w przeciàgu ostatnich 100 lat by∏o i jest to, ˝e postrzega ona cz∏owiek
g∏ównie jako materi´ i nie pojmuje go w jego ca∏oÊci. Cz∏owiek nie jest przecie˝ maszynà, której cz´Êc
mo˝na dowolnie naprawiaç i wymieniaç – cz∏owiek to znacznie wi´cej! On jest osobà – jednoÊcià z∏o˝on
z cia∏a, duszy i Ducha. Dopiero kiedy pojmiemy cz∏owieka w jego ca∏oÊci, b´dziemy mogli zrozumieç, jaki
znaczenie ma choroba, wzgl´dnie uzdrowienie, a w rezultacie, co oznacza stan bycia zdrowym. Przyczyn
wszystkich chorób tkwià w b∏´dnym ludzkim post´powaniu, w b∏´dnym myÊleniu i ˝yciu.
To jest podstawowa teza tej broszury. W dalszym ciàgu przedstawiona b´dzie struktura wewn´trzneg
cz∏owieka, która poka˝e nam, na czym polega zdrowie i choroba. Ukazanie tych duchowych zasad pozwo
nam zrozumieç, dlaczego uzdrawianie pot´gà pozytywnych myÊli, po odblokowaniu duszy jest mo˝liwe.

MYÂLI SÑ ENERGIÑ
Pot´ga myÊli jest dzisiaj znana wielu ludziom i niejeden przez zastosowanie tej wiedzy nadaje swem
˝yciu pozytywny kierunek. Cz´sto jednak moc myÊli bywa nadu˝ywana do osiàgni´cia samolubnych celów
Pos∏ugiwanie si´ si∏à myÊli dla egoistycznych celów jest niezmiernie problematyczne – i nie jest równo
znaczne z pozytywnym sposobem myÊlenia, o którym chcemy tutaj mówiç.
Czym wi´c sà pozytywne, a czym negatywne myÊli? Czym w ogóle sà myÊli i jak one dzia∏ajà? Oto pod
stawowe pytania pierwszej cz´Êci tej broszury.

WSZYSTKO JEST ENERGIÑ
Ca∏y wszechÊwiat polega na wibracji, na energii. Wszystko jest energià – oboj´tnie czy jest to materia
Êwiat∏o, dêwi´k, myÊl, czy odczucie. Wielu naukowców sprawdzi∏o to ostatnie twierdzenie, doÊwiadczalni
wykazujàc, ˝e nie tylko zewn´trzne wp∏ywy wywo∏ujà fizyczne zmiany w naszym organizmie, a na bioche
miczne procesy w naszym organizmie dzia∏ajà przede wszystkim myÊli, zaÊ w szerszym znaczeniu odczu
cia. MyÊli sà wobec tego energiami, które wp∏ywajà na nasze samopoczucie. Negatywne myÊli powodujà
˝e cz∏owiek podlega chorobie, a pozytywne myÊli pozwalajà mu wyzdrowieç, wzgl´dnie zachowaç zdrowie
MyÊli, odczucia, a tak˝e nieÊwiadome odruchy kszta∏tujà nasze zachowanie, naszà gestykulacj´, mimik´
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ka˝dy ruch, a przede wszystkim nasze s∏owa i czyny, które sà jeszcze silniejszymi energiami. To, c
jest wewnàtrz, wp∏ywa na to, co jest na zewnàtrz i odwrotnie, a jest to mo˝liwe, poniewa˝ nast´puje cià
g∏a wymiana, ciàg∏y przep∏yw energii. Zachodzi w nas ciàg∏e, wzajemne oddzia∏ywanie na siebie si∏, któ
re komunikujà si´ ze sobà.
Ta komunikacja mo˝e byç budujàca, wzmacniajàca i o˝ywiajàca lub te˝ niszczàca i w koƒcu powodujàc
choroby – zale˝nie od tego, czy przep∏ywajà pozytywne czy negatywne energie.

POZYTYWNE I NEGATYWNE MYÂLI
Czym wi´c sà pozytywne, a czym negatywne energie?
Czym sà pozytywne, a czym negatywne myÊli?
Pozytywne myÊli sà budujàce, konstruktywne – to myÊli przepojone odczuciem ofiarnej mi∏oÊci, majà
ce na uwadze dobro bliêniego, bez oczekiwania pochwa∏y, uznania czy wynagrodzenia; myÊli ˝yczliwe, do
brotliwe, ∏agodne, pe∏ne zaufania i przychylnoÊci, myÊli o tym, jak mo˝emy s∏u˝yç bliêniemu i pomóc mu
aby w danej sytuacji uczyni∏ nast´pny krok; sà to myÊli pokoju i jednoÊci, myÊli radoÊci i wewn´trzneg
szcz´Êcia, dotyczàce te˝ np. pi´kna natury, która daruje si´ nam jako moc i ˝ycie w niezliczonych kszta
tach i kolorach; sà to myÊli wdzi´cznoÊci p∏ynàce z poczucia, ˝e jesteÊmy obdarowani...
Tutaj energia p∏ynie bezinteresownie od nas ku innym i powraca do nas wielokrotnie wzbogacona, bo m
darujemy, bo my mi∏ujemy. Ofiarnie mi∏ujàce myÊli sà boskà energià, albowiem Bóg jest Mi∏oÊcià, a ten, kt
kocha, jest w Bogu i Bóg jest w nim.
Negatywne myÊli sà niszczàce, destrukcyjne – to myÊli egoistyczne, pe∏ne zazdroÊci, zawiÊci, nie
nawiÊci, gniewu, z∏oÊci, agresji wzgl´dem bliêniego; to myÊli pe∏ne depresji, wywy˝szania i poni˝ania; t
oczekiwanie, nieufnoÊç i nie˝yczliwoÊç; sà to myÊli pe∏ne troski, krà˝àce wokó∏ tego, co by∏o i b´dzie
zawisajàce w przesz∏oÊci i w przysz∏oÊci; to myÊli trwogi, obawy o byt, l´ku przed chorobà, cierpieniem
niedolà lub Êmiercià; obawy, czy podo∏amy wymogom ˝ycia codziennego; obawy, ˝e stracimy majàtek
partnera lub innych bliskich nam ludzi; to myÊli litowania si´ nad sobà i fa∏szywej litoÊci nad bliênim, któ
ra mu w niczym nie pomaga; to myÊli zniszczenia, wyzyskiwania, zn´cania si´ i mordowania skierowa
ne przede wszystkim do przyrody, roÊlin i zwierzàt; myÊli skierowane na posiadanie, uznanie i zaszczy
ty, na ˝àdz´ w∏adzy i panowania; to samolubne, egoistyczne, bezwzgl´dne myÊli, krà˝àce jedynie wo
kó∏ naszych spraw i naszych korzyÊci...
Tutaj energia nie p∏ynie do innych; to nie darujàce, lecz pobierajàce si∏y wówczas dzia∏ajà; cz∏owie
myÊlàcy negatywnie nie daje, lecz stara si´ pobraç energi´, aby zadowoliç swoje osobiste, egoistyczn
potrzeby i ˝yczenia, lub te˝ aby wyrównaç w∏asny deficyt energii, rabujàc jà innym.
MyÊli sà zatem energiami ró˝nego rodzaju i o ró˝nym nasileniu. Zale˝nie od rodzaju myÊli, budujem
specyficzne pole energii. To pole b´dzie tym silniejsze, im cz´Êciej i intensywniej myÊlimy o tej same
lub podobnej sprawie, poniewa˝ podobne sobie myÊli przyciàgajà si´ nawzajem, tworzàc wspólnie jesz
cze wi´ksze pole energii, a z czasem prawdziwy kompleks.
Dzieje si´ tak dlatego, ˝e w ca∏ym kosmosie ˝adna energia nie mo˝e si´ zatraciç; energia nie mo˝
zaniknàç czy si´ spaliç, mo˝e tylko przejÊç z jednego stanu w inny. Fizyka nazywa to "zasadà zachowa
nia energii".
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MYÂL JAKO SAMOCZYNNE JESTESTWO
Je˝eli ˝adna energia nie mo˝e zaniknàç, to równie˝ ka˝da myÊl musi "gdzieÊ" pozostaç lub przebywaç
gdy zosta∏a pomyÊlana. Có˝ wi´c dzieje si´ z pozytywnymi i negatywnymi myÊlami?
Ka˝da myÊl, wzgl´dnie ka˝dy kompleks myÊlowy, ma – skoro jest energià – okreÊlonà postaç. Jasnow
dzàcy ludzie mogà takie kszta∏ty myÊli rozpoznaç. Sà to samoczynne jestestwa, które majà ju˝ w sobie za
kodowane swoje miejsce przeznaczenia. Kiedy na przyk∏ad myÊlimy ˝yczliwie o jakimÊ cz∏owieku, to stwo
rzone przez nas pole ˝yczliwej energii kieruje si´ do tego cz∏owieka. Jego przeznaczeniem jest przecie˝ za
danie dostarczenia temu cz∏owiekowi energii mi∏oÊci. Dlatego te˝ to pole energii mi∏oÊci znajdzie swego od
biorc´ z precyzyjnà dok∏adnoÊcià.
Dzieje si´ tak niezale˝nie od tego, czy odbiorca zna te myÊli i niezale˝nie od tego, gdzie si´ znajduje
Energie myÊlowe nie sà ograniczone czasem i przestrzenià i zawsze znajdujà swój cel. W takiej mierze
w jakiej odbiorca jest gotów te pozytywne energie przyjàç, mogà one w nim wtedy dzia∏aç – budujàco i o˝y
wiajàco. Je˝eli nie mo˝e on przyjàç tej pozytywnej energii, bo w tym momencie jest nastawiony negatywnie
to te pozytywne energie pozostajà w jego aurze, w emanacji jego duszy, a˝ do czasu, gdy przywo∏a j
stamtàd, myÊlàc pozytywnie.
Je˝eli natomiast myÊlimy o jakimÊ cz∏owieku negatywnie, stwarzajàc w ten sposób negatywne pole ene
gii, wysy∏ajàc np. myÊli zawiÊci lub zazdroÊci, to te myÊli, które te˝ sà samoistnymi jestestwami, równie˝ po
dà˝ajà do tego cz∏owieka, starajàc si´ na niego wp∏ynàç.
Je˝eli odbiorca myÊli podobnie, to zachodzi w nim rezonans – wspólny kompleks energii zaczyna wibro
waç i pot´gujà si´ w nim negatywne myÊli. Na skutek tego mogà powstaç prawdziwe chmury myÊlowe
cz∏owiek wtedy b´dzie jakby "zachmurzony", to znaczy, ˝e nie widzi on ju˝ bliêniego takim, jakim bliêni na
prawd´ jest; nie mo˝e ju˝ rozpoznaç tego, co jest w nim dobre. W nast´pstwie tego mo˝e dojÊç do k∏ótn
a nawet walki. Je˝eli jednak wysy∏ane negatywne energie nie wywo∏ajà w bliênim oddêwi´ku, bo nie m
w nim tak zwanych "odpowiedników", to nie mo˝e on ulec wp∏ywom tych negatywnych impulsów. Je˝e
jest wra˝liwy, mo˝e odczuç negatywne myÊli swojego bliêniego jak uk∏ucia szpilek lub te˝ bez widoczne
przyczyny poczuç si´ nieswojo.

PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU
WSZYSTKO DO NAS POWRACA
Duchowà prawid∏owoÊcià jest to, ˝e wszystko, co wysy∏amy – czy jest to pozytywne czy negatywne
wczeÊniej czy póêniej do nas powraca. Je˝eli wysy∏amy pozytywne, bezinteresowne myÊli, to zadzia∏aj
one nie tylko w cz∏owieku, który je odbiera. Powracajà one do nas, do nadajnika i równie˝ w nas dzia∏aj
pozytywnie. Je˝eli nadal mamy te same lub podobne myÊli, to one wzmacniajà si´ w nas i pozytywne pol
energii rozrasta si´. Albowiem takie same lub podobne sobie energie przyciàgajà si´ – odbieramy to, c
wys∏aliÊmy – i stwarza si´ wspólny, jeszcze wi´kszy kompleks energii. W koƒcu otrzymujemy wi´cej ni˝ to
co wys∏aliÊmy, a to dlatego, ˝e wys∏ane energie wchodzà w komunikacj´ z odpowiadajàcymi im formam
myÊli i polami energii. Jezus z Nazaretu wyrazi∏ to w s∏owach: Szukajcie najpierw królestwa Bo˝ego i spra
wiedliwoÊci Jego, a wszystko inne b´dzie wam przydane. Kto bezinteresownie daruje, otrzyma wszystko
czego mu potrzeba i jeszcze ponadto.
Je˝eli cz∏owiek wysy∏a negatywne myÊli, to i one w nim zadzia∏ajà i wzmocnià w nim odpowiednie, nega
tywne pola energii. To, co wysy∏amy, jest wi´c cz´Êcià nas samych i wzmacnia to, co ju˝ si´ w nas znajdu
je. Skoro my stworzyliÊmy te myÊli, to i my jesteÊmy za nie odpowiedzialni. Tak wi´c ka˝da myÊl ma ten
dencj´ do zdzia∏ania w nas tego, co wys∏aliÊmy. Ka˝da myÊl jest w ten sposób przyczynà, dà˝àcà do tego
˝eby spowodowaç w nas skutek. Przez nasze myÊli zakodowaliÊmy w sobie programy. Mówimy zatem
o prawie przyczyny i skutku, zwanym te˝ prawem siewu i zbioru. Ka˝da myÊl jest nasieniem, zawierajàcym
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zalà˝ek odpowiedniego owocu. Je˝eli myÊlimy i ˝yjemy pozytywnie, a wi´c bezinteresownie, to równie
owoce sà pozytywne, budujàce. Wnikajà w nas harmonia, zadowolenie, szcz´Êcie, radoÊç i wdzi´cznoÊç
jesteÊmy wewn´trznie i zewn´trznie zdrowi.
Je˝eli jednak myÊlimy i ˝yjemy negatywnie, egoistycznie, to takie b´dà równie˝ owoce. Nasz bliêni ni
b´dzie móg∏ nas przyjàç – bo my go nie przyjmujemy. B´dziemy samotni, bo sami si´ zamykamy. Ludzi
nas odrzucà, bo my pot´piamy i poni˝amy. Wreszcie zachorujemy lub spotka nas cios losu.
DROGA DO DUSZY
Kiedy myÊlimy negatywnie, to nasza myÊl wnika w podÊwiadomoÊç i tam zostaje zakodowana, a na
st´pnie wibruje w naszej aurze, w emanacji naszej duszy. Je˝eli nie rozpoznamy naszych negatywnyc
myÊli i nie postaramy si´ ich przeobraziç przez odczucie skruchy, proÊb´ o przebaczenie i posy∏anie pozy
tywnych myÊli w Êlad za negatywnymi, to taka negatywna myÊl – po up∏ywie okresu tak zwanej karencji
wniknie w dusz´ jako obcià˝enie.
Dusza jest naszym wewn´trznym cz∏owiekiem, tworem z subtelnej substancji, który – podobnie jak kom
puter – koduje wszystkie pozytywne i negatywne przyczyny. Dusza jest ksi´gà ˝ycia. Negatywne przyczyn
tworzà win´ duszy – zwanà równie˝ karmà. Sà one pewnego rodzaju promieniowaniem duszy, które czeka
a˝ zostanie uaktywnione.
WSZYSTKO JEST KOMUNIKACJÑ
Te kompleksy przyczyn lub programy w duszy sà zasilane i wzmacniane wcià˝ od nowa przez odpo
wiednie myÊli, odczucia i sposoby post´powania podczas naszej w´drówki do doskona∏oÊci. Z kolei te pro
gramy sterujà odczuciami, myÊlami i ˝yciem cz∏owieka, poniewa˝ wp∏ywajà na komórki mózgowe i sà w ko
munikacji z podÊwiadomoÊcià i ze ÊwiadomoÊcià. Wszystko bowiem polega na komunikacji, a to, co po
dobne, przyciàga si´ nawzajem. Nie moglibyÊmy powziàç ˝adnej myÊli, gdyby ju˝ przedtem nie przebie
ga∏a komunikacja, która t´ myÊl zrodzi∏a. Ta komunikacja, przebiegajàca poni˝ej naszych odczuç, myÊ
i s∏ów, jest tak zwanà podkomunikacjà.
Mo˝emy te˝ powiedzieç, ˝e jest ona przyczynà i pod∏o˝em naszej "nadkomunikacji". Mo˝e ona zawie
raç motywy egoistyczne – wówczas sterujà nami negatywne programy, zakodowane w duszy, lub te
motywy naszego post´powania sà bezinteresowne – wówczas prowadzà nas pozytywne si∏y.
Zapami´tajmy: podobne wibracje przyciàgajà si´ nawzajem. Je˝eli myÊlimy samolubnie, to jesteÊm
w komunikacji z odpowiednimi negatywnymi energiami; je˝eli myÊlimy bezinteresownie, to jesteÊm
w komunikacji z pozytywnymi, boskimi energiami, bo Bóg jest Mi∏oÊcià. Ten, kto ofiarnie mi∏uje, nawiàzu
je komunikacj´ z boskimi si∏ami.
Kto ˝yje negatywnie i nie stara si´ o nowe, pozytywne programy myÊlowe, ten jest w komunikacji z in
nymi polami energii, które odpowiadajà jego myÊleniu i wibrujà w atmosferze i wokó∏ niego; ewentualni
mogà na niego wp∏ynàç nawet niskie dusze ze Êwiatów astralnych.
Taki cz∏owiek nie jest ju˝ wówczas sobà, gdy˝ z jednej strony – przewa˝nie nieÊwiadomie – ulega ste
rowaniu przez programy, które sam sobie stworzy∏, z drugiej zaÊ przez pola energii i przez dusze, które ra
bujà mu energi´. Nasze starania o pozytywny tryb ˝ycia chronià nas przed takim sterowaniem, poniewa
Bóg Ojciec uznaje ju˝ nasze szczere wysi∏ki i dobrà wol´ do nawrócenia si´.
PRZYCZYNY MAJÑ SKUTKI W POSTACI CHOROBY
Negatywne przyczyny sà wi´c w naszej duszy programem i kiedyÊ b´dà mia∏y skutki, o ile program
ten nie zostanie na czas skasowany lub przekszta∏cony w nowy program. Zgodnie z niez∏omnymi ko
smicznymi prawid∏owoÊciami, negatywne energie okreÊlonych przyczyn ujawniajà si´ w okreÊlonym cza
sie w ciele – wtedy cz∏owiek choruje lub trafiajà go ciosy losu. Choroba jest zatem skutkiem stworzonyc
niegdyÊ przez nas samych negatywnych przyczyn, a wi´c nast´pstwem naszego w∏asnego b∏´dnego po
st´powania. Ka˝da choroba ma wi´c swojà przyczyn´ w b∏´dnym myÊleniu i ˝yciu cz∏owieka. Nie ma bo
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wiem skutku bez przyczyny. Nie trafia nas nic, czego byÊmy sami kiedyÊ nie spowodowali.
Zewn´trzne przyczyny, jak bakterie, wirusy, lekarstwa i wiele innych rzeczy, sà tylko wyzwalaczam
Mogà one zadzia∏aç tylko dlatego, ˝e znajdujà w nas odpowiednie Êrodowisko, deficyt energii, os∏abieni
si∏ samouzdrawiajàcych, a tym samym gotowoÊç do zachorowania na skutek stworzonych przez nas ne
gatywnych przyczyn. My, ludzie, nie mo˝emy przewidzieç, kiedy, gdzie i jak te skutki si´ uka˝à, ponie
wa˝ duchowe procesy dojrzewania przebiegajà poza czasem i przestrzenià.
One mogà si´ ukazaç natychmiast lub po latach albo te˝ nawet w kolejnych inkarnacjach. Niektór
choroby mogà mieç przyczyn´ równie˝ w poprzednich wcieleniach. Wtedy obcià˝enie, wina duszy, na
gromadzi∏o si´ pod wp∏ywem negatywnego ˝ycia i myÊlenia – dzisiaj mo˝e ono wyp∏ynàç w postaci cho
roby.
W ka˝dym bàdê razie cokolwiek nas spotyka, nie jest ani przypadkiem, ani pechem, ani szcz´Êciem
nie jest to wina naszego bliêniego czy wr´cz kara boska – jest to jedynie plon naszego w∏asnego siewu
Przebiegajà przy tym bardzo z∏o˝one wewn´trzne procesy, podobnie jak w komputerze. Istnieje te
zwiàzek pomi´dzy wzorami post´powania, które powsta∏y na pod∏o˝u pewnych kszta∏tów myÊli, a okre
Êlonymi chorobami. W nast´pnym rozdziale przyjrzymy si´ dok∏adniej duchowym prawid∏owoÊciom, któr
tutaj zachodzà.

DRZEWO ˚YCIA W CZ¸OWIEKU
Przez wszystko, co jest – a wi´c te˝ przez materi´ i cz∏owieka przep∏ywa kosmiczna si∏a, energia, któr
wszystko o˝ywia, zasila i utrzymuje przy ˝yciu; bez tej si∏y "poza" wszystkimi formami bytu, nie mog∏oby n
istnieç. Mo˝emy nazwaç jà "wszechsi∏à", "wszechduchem" lub "p∏ynnym eterem" – albo te˝ "Bogiem". Jes
to duch Bo˝y, który jest ˝yciem b´dàcym energià we wszystkich formach bytu, energià, która wszystk
utrzymuje, tak by wzrasta∏o i dojrzewa∏o. Jest to wiecznie darujàcy si´ strumieƒ ofiarnej mi∏oÊci, absolutni
pozytywna energia. Ta absolutna energia, duch Bo˝y, dzia∏a równie˝ w cz∏owieku – w jego materialnym
jak te˝ w duchowym ciele. Ka˝dy cz∏owiek nosi w sobie drugie cia∏o z subtelnego tworzywa dusz´ – które
kszta∏t odpowiada mniej wi´cej materialnemu cia∏u i przez którà fizyczne cia∏o zasilane jest duchowà ene
già.
Aby naprawd´ móc zrozumieç istot´ zdrowia i choroby, musimy si´ zapoznaç ze strukturà tego "we
wn´trznego cz∏owieka" i ze sposobem dzia∏ania ducha Bo˝ego w cz∏owieku.

DUCHOWY OBIEG ENERGII
Centrum duchowego cia∏a w cz∏owieku jest tak zwane “sedno duszy” – mistycy zwali je mi´dzy innym
iskrà Bo˝à lub iskrà duszy. Znajduje si´ ono w okolicy ciemienia i jest nieÊmiertelnà, nieobcià˝alnà, wiecz
nà cz´Êcià duszy. Poprzez to sedno duszy wp∏ywa w cz∏owieka duch Bo˝y, si∏a eteryczna. Duchowa ene
gia p∏ynie od sedna duszy przez kana∏ g∏ówny – po lewej stronie cia∏a wzd∏u˝ kr´gos∏upa – w dó∏ do obsza
ru miednicy, do tak zwanego “zbiornika duchowych si∏”. Stamtàd si∏y p∏ynà nast´pnie – po prawej stron
cia∏a wzd∏u˝ kr´gos∏upa – w gór´ do sedna duszy. Przy tym krà˝eniu duchowej si∏y strumieƒ energii prze
p∏ywa przez siedem punktów w´z∏owych, zwanych te˝ “centrami ÊwiadomoÊci”; na Dalekim Wschodz
znane sà one jako czakramy. Zadaniem tych punktów w´z∏owych przep∏ywu energii, tych oÊrodków Êwiado
moÊci, jest rozdzielanie i doprowadzanie si∏y eterycznej do wielu rozga∏´zionych kana∏ów, a dalej poprze
nerwy do poszczególnych narzàdów organizmu. Ka˝de centrum zasila wi´c duchowà energià okreÊlony ob
szar. W ten sposób ka˝da komórka jest po∏àczona z jednym z oÊrodków ÊwiadomoÊci i stamtàd jest zasila
na. Czwarte centrum ÊwiadomoÊci ma w tym uk∏adzie szczególne znaczenie. Jest ono rodzajem stacji roz
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dzielczej i przepompowni, która wciàga energie ze zbiornika duchowych si∏ ponownie w gór´ i kieruje je da
lej do sedna duszy.

OÂRODKI ÂWIADOMOÂCI
Ka˝dy oÊrodek ÊwiadomoÊci posiada jednoczeÊnie etycznà wartoÊç. Tak wi´c nazywajà si´ one od do∏
– Porzàdek, Wola, MàdroÊç, Powaga, CierpliwoÊç, Mi∏oÊç i Mi∏osierdzie. Przedstawiajà one siedem podsta
wowych si∏ boskiego ˝ycia, przy czym ka˝da z tych si∏ zawarta jest we wszystkich pozosta∏ych. Duchow
drzewo w cz∏owieku – patrzàc od do∏u – jest korzeniami skierowane ku górze. Wyglàda ono nast´pujàco
OÊrodek ÊwiadomoÊci Porzàdku znajduje si´ powy˝ej zbiornika duchowych si∏ w rejonie koÊci ogonowe
Drugie centrum duchowe, oÊrodek boskiej Woli, le˝y w rejonie koÊci krzy˝owej. W rejonie l´dêwiowym znajdu
je si´ trzeci oÊrodek ÊwiadomoÊci, centrum MàdroÊci. Centrum Powagi umieszczone jest pomi´dzy ∏opatkam
w pobli˝u serca. W okolicy karku znajduje si´ piàte centrum, centrum CierpliwoÊci. OÊrodki szósty i siódm
znajdujà si´ w g∏owie. Szósty ma swojà siedzib´ pomi´dzy oczami; jest to centrum boskiej Mi∏oÊci. Siódm
centrum, centrum Mi∏osierdzia, znajduje si´ powy˝ej, w tylnej cz´Êci g∏owy, w pobli˝u przysadki mózgowe
Ten oÊrodek tworzy korzeƒ, zakotwiczenie drzewa ˝ycia, i zwany jest te˝ "bramà do Absolutu". OÊrodki Êwia
domoÊci – sà pulsujàcymi i wirujàcymi tworami, jasnymi centrami energii w naszym duchowym ciele. Centr
czwarte (Powaga) i szóste (Mi∏oÊç) promieniujà wyjàtkowo intensywnie. W czwartym oÊrodku dzia∏a jeszcz
szczególna si∏a – jest to moc Chrystusowa, tak zwana Iskra Zbawcza, która wrodzi∏a si´ w ka˝dà dusz´, kied
Jezus z Nazaretu niemal˝e 2000 lat temu wypowiedzia∏ na Golgocie Dokona∏o si´. Âwiat∏o Chrystusow
w nas jest dodatkowà, wspierajàcà i uzdrawiajàcà si∏à. Poniewa˝ Duch Chrystusowy dzia∏a przede wszystkim
w czwartym oÊrodku ÊwiadomoÊci, nazywane jest ono te˝ centrum Chrystusowym.

ISTOTA ZDROWIA I CHOROBY
Tak wi´c dokonuje si´ w nas obieg duchowych energii, zasilajàcy równie˝ narzàdy i komórki fizyczneg
cia∏a. Wyp∏ywajàc z sedna duszy, si∏a duchowa przenika oÊrodki ÊwiadomoÊci i poprzez wiele rozga∏´zio
nych kana∏ów wnika do ró˝nych obszarów organizmu. Dzi´ki temu przep∏ywowi si∏y eterycznej ka˝dy na
rzàd i ka˝da komórka mogà byç zasilane boskà energià.

UZALE˚NIENIE OD MO˚LIWOÂCI
PRZEP¸YWU DUCHOWEJ SI¸Y
Wyposa˝eni w t´ wiedz´, mo˝emy teraz pojàç istot´ zdrowia i choroby. JesteÊmy zdrowi, kiedy si∏y ducho
we mogà bez przeszkód przep∏ywaç i dostatecznie zasilaç energià wszystkie cz´Êci organizmu. Choroba na
tomiast powstaje wtedy, kiedy pewien narzàd nie jest ju˝ dostatecznie zasilany duchowà energià. Nast´puj
to wtedy, gdy oÊrodek ÊwiadomoÊci zasilajàcy ten narzàd jest zamroczony. Jak do tego dochodzi, powiem
póêniej. Tak jak przez zatkany wodociàg woda nie mo˝e p∏ynàç, tak te˝ i duchowa energia nie mo˝e w dosta
tecznej iloÊci p∏ynàç do narzàdów, jeÊli jeden z oÊrodków ÊwiadomoÊci jest "zatkany". Na skutek tego komór
stajà si´ s∏abe i chore. Wyobraêmy sobie silnik samochodu, do którego nie dop∏ywa paliwo. Podobnie ma si
rzecz z cz∏owiekiem. Cia∏o jest pojazdem, a dusza silnikiem. Duch natomiast jest energià – paliwem.
POWIÑZANIE OÂRODKÓW ÂWIADOMOÂCI Z NARZÑDAMI

Ka˝dy oÊrodek ÊwiadomoÊci zasila duchowà energià przynale˝ne mu narzàdy organizmu. Poni˝ej poda
ne jest zestawienie ukazujàce, które narzàdy pod∏àczone sà do poszczególnych oÊrodków:
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OÊrodek ÊwiadomoÊci
Porzàdek

Wola

Pod∏àczone narzàdy
Narządy płciowe, pęcherz, odbytnica,
grzebień kości biodrowej i stawy
biodrowe, kolana i stawy skokowe
Nerki i przewody moczowe, jelito grube

MàdroÊç

Kręgosłup z rdzeniem kręgowym, żołądek, jelito cienkie, wątroba, woreczek żółciowy, trzustka, śledziona

Powaga

Serce, płuca, oskrzela, rdzeń kręgowy
i żebra

CierpliwoÊç

Grasica, migdałki, tarczyca, gruczoły
przytarczyczne, tchawica, krtań,
gardło, zęby

Mi∏oÊç

Oczy, uszy, narząd równowagi, nos,
przysadka mózgowa, szyszynka

Mi∏osierdzie

Mózg, móżdżek

ZAMROCZENIE OÂRODKÓW ÂWIADOMOÂCI
Có˝ wi´c jest przyczynà tego, ˝e oÊrodki ÊwiadomoÊci zamraczajà si´, przez co w cia∏o wp∏ywa mnie
duchowej energii i ostatecznie popada ono w chorob´? Przyczynà jest b∏´dne post´powanie cz∏owieka – je
go negatywne odczucia, myÊli, s∏owa i czyny. Negatywne, a wi´c egoistyczne myÊlenie i ˝ycie jest przeciw
ne pozytywnemu, czyli ofiarnemu, boskiemu myÊleniu i ˝yciu. Ten, kto myÊli i ˝yje negatywnie, ten nie jes
w komunikacji z boskimi energiami, lecz wr´cz hamuje ich swobodny przep∏yw i ich dzia∏anie w sobie sa
mym. MówiliÊmy ju˝ o tym, ˝e negatywne myÊli stajà si´ widoczne najpierw w aurze, a wi´c w emanacji du
szy, a potem – je˝eli nie zosta∏y przekszta∏cone – wnikajà w dusz´ jako jej obcià˝enia. Te obcià˝enia sà za
mroczeniami oÊrodków ÊwiadomoÊci. Hamujà one swobodny przep∏yw boskiego Êwiat∏a, duchowej energ
do narzàdów i komórek.
BEZPOÂREDNI ZWIÑZEK MI¢DZY B¸¢DNYM POST¢POWANIEM
A ZAMROCZENIEM OÂRODKÓW ÂWIADOMOÂCI
Pewnego rodzaju b∏´dne post´powanie, wzgl´dnie pewne formy myÊli, zamraczajà okreÊlone oÊrod
ÊwiadomoÊci. Zachodzi tu bezpoÊredni zwiàzek, poniewa˝ – jak ju˝ by∏o powiedziane – ka˝dy oÊrode
ÊwiadomoÊci ma równie˝ swoje etyczne znaczenie. Poniewa˝ ka˝dy oÊrodek zasila energià okreÊlone na
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rzàdy, otrzymujà one – na skutek b∏´dnego post´powania i wynikajàcego z tego zamroczenia – mniej ˝ycio
dajnej si∏y. W nast´pstwie tego stajà si´ one ospa∏e i w koƒcu podlegajà chorobie.
Zawsze istnieje zwiàzek – który mo˝na te˝ udowodniç – pomi´dzy schorzeniem jakiegoÊ narzàdu, zas
lajàcym go oÊrodkiem ÊwiadomoÊci i wykroczeniem przeciw boskiej etycznej w∏aÊciwoÊci, którà ten oÊrode
reprezentuje. Wniosek mo˝emy wyciàgnàç w obydwu kierunkach: od schorzenia do b∏´dnego post´powa
nia jako przyczyny albo od b∏´dnego post´powania do deficytu energii w danym narzàdzie jako skutku
Weêmy na przyk∏ad pod uwag´ ˝o∏àdek, podporzàdkowany centrum MàdroÊci. ˚o∏àdek ma za zadanie roz
k∏adaç wprowadzone do niego po˝ywienie za pomocà soku ˝o∏àdkowego, który wytwarza i w ten sposób przy
czyniç si´ do trawienia. ˚o∏àdek jest jednak zmuszony do "trawienia" tego, co jest mu dostarczane – oboj´tni
czy jest to dobre, czy z∏e. W przenoÊnym tego s∏owa znaczeniu ˝o∏àdek reaguje na ka˝de "po∏ykanie" z∏oÊci lu
nierozwiàzanych konfliktów. Je˝eli nie przyjmujemy zdarzeƒ pozytywnie – màdrze – lecz reagujemy negatywni
i wiele z tego po∏ykamy, to le˝à nam one na ˝o∏àdku jak kamienie; nie b´dà one strawione, gdy˝ ˝o∏àdek z po
wodu napi´cia produkuje albo za ma∏o, albo za du˝o soku ˝o∏àdkowego. W zale˝noÊci od typu reakcji cz∏owie
ka, nast´puje nadkwasota lub niedokwasota ˝o∏àdka. Mówimy wówczas, ˝e nie mo˝emy czegoÊ strawiç, lub ˝
ktoÊ jest skwaszony.
Na skutek "zjadania" gniewu i nierozwiàzanych konfliktów z jednej strony napr´˝ajà si´ nerwy i ˝o∏àdek
z drugiej zaÊ zamracza si´ centrum MàdroÊci, przez co redukuje si´ dop∏yw duchowej energii do ˝o∏àdka. Je˝e
li przez d∏u˝szy czas pope∏niamy ten sam b∏àd i nie rozwiàzujemy, czyli nie "trawimy" konfliktów, to centrum Mà
droÊci – które reprezentuje mi´dzy innymi urzeczywistnienie i czyn – zamroczy si´ coraz bardziej; ˝o∏àdek b´
dzie otrzymywa∏ coraz mniej energii i wreszcie zachoruje. Weêmy jeszcze dwa inne przyk∏ady: uszy i oczy. Kie
dy nasze uszy sà chore, to nie chcemy czegoÊ s∏yszeç, nie chcemy si´ komuÊ przys∏uchiwaç; nie chcemy s∏u
chaç bliêniego ani byç mu pos∏uszni. Wzdragamy si´ przed akceptowaniem czegoÊ, gdy˝ chcemy osiàgnàç sa
molubne cele – brak nam ofiarnej mi∏oÊci.
Je˝eli mamy chore oczy, to mo˝emy za∏o˝yç, ˝e nie chcemy czegoÊ widzieç. Nie chcemy si´ otworzy
na to, co moglibyÊmy lub powinniÊmy zobaczyç. Zamykamy przed czymÊ oczy. JesteÊmy krótkowzroczn
nie widzimy ca∏okszta∏tu rzeczy, lub te˝ jesteÊmy dalekowzroczni, to znaczy nie widzimy tego, co le˝y prze
nami, co jest blisko nas i co powinno nas bezpoÊrednio dotyczyç. Chore mogà byç te˝ powieki lub kanali
∏zowe – mo˝e byç, ˝e powstrzymujemy ∏zy, które w∏aÊciwie powinniÊmy wyp∏akaç, albo te˝ egoistycznie po
s∏ugujemy si´ ∏zami, by wywieraç nacisk na naszego bliêniego...
Wspólnym pod∏o˝em tych dwóch przyk∏adów jest egoistyczny motyw post´powania, brak bezinteresow
noÊci, brak mi∏oÊci. To b∏´dne post´powanie sk∏ada si´ zwykle z wielu myÊli, odczuç i odruchów, któr
z czasem zrastajà si´ w kompleks energii, oddzia∏ujàcy na dane centrum ÊwiadomoÊci i po pewnym czasi
atakujàcy organizm przez wywo∏anie choroby odpowiedniego narzàdu.
Te przyk∏ady powinny wystarczyç do rozpoznania, jak Êcis∏y jest zwiàzek pomi´dzy duszà i cia∏em i ja
negatywne myÊli oraz odczucia stajà si´ przyczynà naszej choroby.

UZDRAWIANIE POZYTYWNYM
MYÂLENIEM I ˚YCIEM
Tak, jak negatywne myÊlenie i ˝ycie ujemnie wp∏ywa na cia∏o i powoduje chorob´, tak i na odwrót – po
zytywne myÊlenie i ˝ycie mo˝e uÊmierzyç ból, uleczyç i przynieÊç zdrowie. Je˝eli myÊlimy pozytywnie, bez
interesownie, a wi´c zgodnie z prawem Bo˝ym, to b´dziemy w komunikacji z boskimi si∏ami; dzi´ki tem
boskie energie mogà poprzez sedno duszy ze wzmo˝onà si∏à wp∏ynàç w dusz´, a zatem te˝ w cia∏o. Pozy
tywne myÊlenie i ˝ycie jest kluczem do wewn´trznego i zewn´trznego zdrowia.
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SAMOROZPOZNANIE JAKO PUNKT WYJÂCIA
DO UZDROWIENIA

Z pewnoÊcià dobrze jest nieÊç pomoc lekarskà os∏abionemu i choremu cia∏u – na przyk∏ad przez Êrod
przyrodolecznicze – aby w ten sposób na nowo uaktywniç bezsilne mechanizmy samouzdrawiajàce i wes
przeç organizm. Jednak w celu osiàgni´cia rzeczywistego, g∏´bokiego i trwa∏ego uzdrowienia, muszà by
usuni´te przyczyny choroby – wewn´trzne przyczyny. Wszelkie uzdrowienie dokonuje si´ od wewnàtrz
o tym wiedzia∏ ju˝ Paracelsus.
Warunkiem tego jest jednak to, ˝e chory chce rozpoznaç i od∏o˝yç swoje b∏´dne post´powanie, które do
prowadzi∏o go do choroby. Ka˝da choroba i ka˝da fizyczna dolegliwoÊç chce nam coÊ powiedzieç. Fizyczn
niedomagania, objawy i symptomy, wskazujà na g∏´boko zakorzenionà przyczyn´, na negatywny komplek
energii hamujàcy swobodny dop∏yw duchowych si∏ do organizmu. Tak wi´c choroba cia∏a mo˝e byç cenn
wskazówkà w odkryciu korzeni tego, co zak∏óca w nas harmoni´ i w ten sposób redukuje skutecznoÊç dzia
∏ania si∏ eterycznych.
Samorozpoznanie jest pierwszym krokiem do poprawy – powiedzenie to ma znaczenie etyczne i je˝e
ten krok uczynimy, to wp∏ynie on pozytywnie na nasze zdrowie.

SKRUCHA I PRZEBACZENIE
Je˝eli rozpoznaliÊmy negatywne przyczyny, które sprowadzi∏y na nas chorob´, je˝eli pope∏nione b∏´d
sta∏y si´ dla nas jasne, to trzeba je usunàç albo przekszta∏ciç. Je˝eli szczerze tego pragniemy, gdy˝ ˝a∏uje
my za nasze post´powanie – a nie tylko chcemy wyzdrowieç – to odczujemy w nas skruch´ i postanowim
zmieniç swoje b∏´dne post´powanie i wi´cej go nie powtarzaç. Potem by∏oby dobrze konsekwentnie prakty
kowaç to pozytywne post´powanie. Je˝eli przyczynà choroby by∏ na przyk∏ad l´k, to w tym punkcie, w któ
rym go odczuwaliÊmy, Êwiadomie przeciwstawiamy mu ufnoÊç. Negatywne myÊli, które w koƒcu spowodo
wa∏y chorob´, by∏y przecie˝ skierowane przeciwko innym. Kompleks naszych myÊli, jako samodzielna isto
ta, odszuka∏ naszego bliêniego, chcia∏ wp∏ynàç na niego negatywnie lub pobraç od niego energi´, na przy
k∏ad przez postaw´ oczekiwania. To znaczy, ˝e zbudowaliÊmy kompleks winy – i dopóki nie jest ona znie
siona, pozostajemy zwiàzani z naszym bliênim. Je˝eli na skutek naszego negatywnego myÊlenia i post´po
wania, negatywne myÊli naszego bliêniego spot´gowa∏y si´ tak, ˝e on sam stworzy∏ negatywne przyczyny
na przyk∏ad kiedy w ataku z∏oÊci odniós∏ si´ agresywnie do innego cz∏owieka, to my ponosimy cz´Êç winy
którà nasz bliêni zbudowa∏ przez swoje post´powanie.
Wówczas my musimy prosiç o przebaczenie, aby usunàç to obcià˝enie duszy i – jeÊli nasz bliêni te˝ by
do nas negatywnie nastawiony – wybaczyç mu. Skoro myÊleliÊmy i ˝yliÊmy negatywnie, to wykroczyliÊm
przeciw ofiarnej mi∏oÊci, a wi´c te˝ przeciw Bogu, bo On jest ofiarnà mi∏oÊcià. Poniewa˝ wykroczyliÊm
przeciw boskiemu prawu ˝ycia, powinniÊmy te˝ Go prosiç o przebaczenie, a potem urzeczywistniç s∏ow
Jezusa: Pójdê i nie grzesz ju˝ wi´cej! Je˝eli dosz∏o do sprzeczki lub nawet bójki, to powinniÊmy bezpoÊred
nio prosiç naszego bliêniego o przebaczenie i, o ile jest to mo˝liwe, zadoÊçuczyniç temu, co si´ sta∏o. Je˝e
li by∏y to "tylko" negatywne myÊli i odczucia, to powinniÊmy je oczyÊciç w nas samych, to znaczy nie iÊç d
bliêniego i nie mówiç mu tego wprost; powinniÊmy uczyniç to raczej przez Chrystusa, to znaczy przez Nieg
prosiç dusz´ bliêniego o przebaczenie. Nie powinniÊmy si´ udawaç z tym bezpoÊrednio do bliêniego, lec
prosiç Chrystusa, ˝eby On wszystkim tak pokierowa∏, aby by∏o dobrze, bo ˝a∏ujemy naszego post´powani
i nie chcemy ju˝ wi´cej tak czyniç. Potem mo˝emy posy∏aç naszemu bliêniemu pozytywne myÊli, myÊli po
koju i ˝yczliwoÊci. Je˝eli my przebaczamy i prosimy o przebaczenie, to i Bóg mo˝e nam przebaczyç.
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WEWN¢TRZNY LEKARZ I UZDROWICIEL – CHRYSTUS
Bóg chce, ˝ebyÊmy byli zdrowi, pe∏ni si∏, dynamiczni, wolni – to my sami, przez nasze negatywne myÊle
nie sprawiamy, ˝e jest inaczej. Bóg jest uzdrawiajàcà si∏à w nas, On jest Duchem oswobodzenia, który pra
gnie darowaç nam uÊmierzenie bólu i uzdrowienie. Znawcy wiedzy lekarskiej – Paracelsus lub Hildegard
z Bingen – wiedzieli, tak jak dzisiaj wielu wie dzi´ki ponownym objawieniom Bo˝ym o tak zwanym We
wn´trznym Lekarzu i Uzdrowicielu. Jest to Duch Chrystusowy w nas, zbawcze Êwiat∏o dzia∏ajàce przed
wszystkim w czwartym centrum Chrystusowym. W tym zbawczym i uzdrawiajàcym Êwietle mo˝emy umie
Êciç wszystko, co rozpoznaliÊmy w sobie jako negatywne i prosiç Chrystusa o przeistoczenie. Mo˝emy te
przekazaç Mu nasze fizyczne bóle i dolegliwoÊci i z ufnoÊcià prosiç Go o uÊmierzenie bólu i uzdrowienie
On, Wewn´trzny Lekarz i Uzdrowiciel, chcia∏by w nas zadzia∏aç. Ale my musimy Mu na to pozwoliç! Cz´
sto odblokowaç dusz´, aby On móg∏ dzia∏aç w naszym wn´trzu. To oznacza dla nas, ˝e najpierw powinn
Êmy wyprosiç nieproszonych goÊci w postaci negatywnych duchów, rozpoznaç nasze b∏´dne post´powani
i zaniechaç go dzi´ki Jego mocy – a nast´pnie ukierunkowaç si´ na Niego przez pozytywne ˝ycie i myÊle
nie. Wówczas si∏a Chrystusowa mo˝e w nas intensywniej zadzia∏aç, uÊmierzajàc ból i uzdrawiajàc.
PowinniÊmy jednak zawsze pami´taç o tym, ˝e zewn´trzne uzdrowienie nast´puje po wewn´trznym
uzdrowieniu, to znaczy po usuni´ciu duchowej przyczyny cz´sto demonicznej, tak˝e negatywnego myÊle
nia. Leczenie samych objawów nigdy nie przyniesie prawdziwego i trwa∏ego uzdrowienia.

POZYTYWNE MYÂLENIE
ZNACZENIE CHOROBY
Tak jak negatywne myÊlenie i ˝ycie sprowadza na nas chorob´, tak pozytywne myÊlenie mo˝e przynieÊ
nam uzdrowienie. Pierwsze pozytywne kroki ku zdrowiu zosta∏y ju˝ wymienione. Sà to: samorozpoznanie
skrucha, przebaczenie, zadoÊçuczynienie, a wi´c oczyszczenie przy pomocy si∏y Chrystusowej przyczyn
które powodujà chorob´. Zak∏ada si´ oczywiÊcie, ˝e akceptujemy chorob´ i przyznajemy si´ do tego, ˝e t
my sami jesteÊmy za nià odpowiedzialni – nic i nikt inny nie ponosi za nià winy!
Dalszym krokiem by∏oby rozpoznanie, ˝e choroba ma sens, ˝e w istocie jest ona ∏askà. Po pierwsze dzi´
ki niej dana nam jest mo˝liwoÊç rozpoznania i przezwyci´˝enia b∏´dnego post´powania, które w nas tkwi, p
czym wzmagajà si´ w nas duchowe si∏y.
Po drugie z naszej duszy wyp∏ywa w postaci choroby obcià˝enie, które nagromadzi∏o si´ w przesz∏oÊci
a mo˝e nawet w poprzednich wcieleniach. Jest to dla nas ∏aska, gdy˝ po od∏o˝eniu fizycznego cia∏a dusz
w zaÊwiatach nie mo˝e ju˝ tego dokonaç. Tutaj, na ziemi, dusza mo˝e pozbyç si´ niejednego obcià˝en
przez fizycznà pow∏ok´, przez swoje cia∏o – na przyk∏ad w∏aÊnie w postaci choroby.
Je˝eli rozpoznamy sens choroby i szans´, jakà ona nam daje, a tym samym jà przyjmiemy, to b´dzie si
mog∏o pojawiç w nas równie˝ poczucie wdzi´cznoÊci. Wdzi´cznoÊç jest wielkà pozytywnà si∏à. Mo˝e on
bardzo wiele zdzia∏aç – szczególnie w chorobie i w niedoli. Mo˝emy doznaç wiele ulgi, je˝eli mimo cierpie
nia i niedoli pozostajemy pe∏ni wdzi´cznoÊci i zaufania. Sà to pozytywne, a wi´c budujàce i przez to uÊmie
rzajàce ból, i uzdrawiajàce energie. Kto w niedoli dzi´kuje i mi∏uje, ten posiada prawdziwà wielkoÊç i jest bl
ski uzdrowienia i zbawienia.
PODPORY ÂWIADOMOÂCI
Kolejnà mo˝liwoÊcià stworzenia pozytywnego pola energii, jest Êwiadome zaprogramowanie si´ za po
mocà pozytywnych myÊli, które sà tak zwanymi podporami ÊwiadomoÊci. Sà to pozytywne zdania, które o
czasu do czasu wmawiamy w siebie. One te˝ dzia∏ajà uÊmierzajàco, poniewa˝ pobudzajà i budujà w na
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elementy pozytywne, a wi´c zdrowie. Oto przyk∏ady takich podpór ÊwiadomoÊci:
Jestem zdrowy.
Boska, kosmiczna moc przenika mnie i zasila wszystkie komórki, wszystkie narzàdy.
Ka˝da komórka rozpromienia si´ w Êwietle Ducha we mnie.
Potwierdzam zdrowie i si∏´ we mnie.
Uzdrawiajàca si∏a Chrystusowa jest we mnie – p∏ynie ona w ka˝dej komórce mojego cia∏a.
Wewn´trzny Lekarz i Uzdrowiciel dzia∏a i promieniuje we mnie.

Wa˝ne jest przy tym znowu zaufanie w to, ˝e wszystko, cokolwiek nas spotyka, jest dla nas dobre
s∏uszne i ˝e uzdrawiajàca si∏a dzia∏a w nas, nawet jeÊli w fizycznym ciele nie dostrzegamy natychmiastowe
poprawy.
MODLITWA I MEDYTACJA UZDRAWIA
Intensywniej ni˝ podpory ÊwiadomoÊci dzia∏a z pewnoÊcià uzdrawiajàca modlitwa i medytacja. Pod
czas nich dziecko Bo˝e zwraca si´ z ufnoÊcià do odwiecznego Ojca i prosi Go o Jego uzdrawiajàce si∏y
Z serca p∏ynie proÊba, dzi´kczynienie, zaufanie do Boga, a cz∏owiek otwiera si´ na uzdrawiajàce si∏y
które Bóg zawsze gotowy jest nam darowaç. Im bardziej nasze ˝ycie codzienne cechuje pozytywny spo
sób myÊlenia, im bardziej nasz dzieƒ powszedni staje si´ modlitwà, tym lepiej mogà zadzia∏aç modlitw
uzdrawiajàce.
Medytacja uzdrawiajàca si´ga jeszcze g∏´biej ni˝ modlitwa uzdrawiajàca. Ona pobudza w nas jeszcz
intensywniej pozytywne si∏y i wzmacnia je. Medytacja uzdrawiajàca mog∏aby mieç mniej wi´cej taki prze
bieg – siadamy prosto na krzeÊle, obydwie nogi stawiamy obok siebie na pod∏odze, a d∏onie skierowan
grzbietem w dó∏ k∏adziemy na uda – w tej postawie medytacyjnej duchowe si∏y mogà lepiej przep∏ywaç
Odpr´˝amy si´, g∏´boko oddychajàc. Pozbywamy si´ wszystkich negatywnych myÊli i odczuç, sk∏ada
jàc je w centrum Chrystusowym. Potem – kiedy w naszym wn´trzu jest cisza, nie nurtujà nas ju˝ ˝adn
negatywne myÊli – kierujemy nast´pujàce medytacyjne myÊli do wn´trza, do centrum Chrystusowego
Moja duszo, zbudê si´ ze snu tego Êwiata i nas∏uchuj
p∏ynàcego we mnie ˝ycia.
Panie, Ty jesteÊ êród∏em we mnie.
Twoje Êwiat∏o wzmacnia mnie. Twoje Êwiat∏o dodaje mi si∏.
Twoje Êwiat∏o ˝ywi mnie i pokrzepia.
Czuj´ si´ wolny.
Czuj´, jak Twoje Êwiat∏o przenika mnie na wskroÊ.
Potwierdzam zdrowie i si∏´ w sobie.
Potwierdzam je z ca∏ego serca i ze wszystkich moich si∏.
Potwierdzam wewn´trzne Êwiat∏o we wszystkich
komórkach, narzàdach, gruczo∏ach i hormonach.
Potwierdzam je w moim uk∏adzie nerwowym.
Cisza i pokój wnikajà we mnie.
Harmonia i mi∏oÊç wzmacniajà mnie.
Wewn´trzne Êwiat∏o uzdrawia mnie.
Jestem otwarty na dzia∏anie Wewn´trznego
Lekarza i Uzdrowiciela.
Z odwiecznego êród∏a odbieram uÊmierzajàce
i uzdrawiajàce si∏y.
Âwiat∏o Chrystusa uzdrawia mnie – zgodnie z Jego wolà...

Nast´pnie znowu g∏´boko oddychamy, poruszamy nasze cia∏o, pozostajemy jednak po∏àczeni z we
wn´trznà si∏à. Je˝eli codziennie w takiej uzdrawiajàcej medytacji otworzymy si´ dla si∏y Chrystusowe
w nas, to boskie si∏y uzdrawiajàce b´dà w nas intensywniej przep∏ywaç. Istotne jest, abyÊmy zarówn
w modlitwie, jak i w medytacji uzdrawiajàcej powierzyli si´ ca∏kowicie woli Bo˝ej. Bóg sam wie, co jest dl
nas dobre.

13

JEGO WOLA NIECH SI¢ STANIE
Bóg ma na wzgl´dzie przede wszystkim uzdrowienie i zbawienie duszy. Najpierw muszà byç zniesion
jej obcià˝enia, a negatywne przyczyny i kompleksy energii muszà zostaç przekszta∏cone w pozytywne si∏y
Dopiero wtedy mo˝e nastàpiç prawdziwe uzdrowienie fizycznego cia∏a.
Oznacza to, ˝e wolno nam wprawdzie mieç nadziej´, ˝e doznamy uÊmierzenia bólu i uzdrowienia nasze
go cia∏a, ale nie powinniÊmy tego oczekiwaç. My, ludzie, nie mo˝emy pojàç, co jest dobre dla naszego we
wn´trznego rozwoju. Mo˝e byç na przyk∏ad tak, ˝e w naszej duszy jest ci´˝ka wina. Wówczas ewentualni
b´dziemy musieli znosiç chorob´, gdy˝ jest to dobre dla dojrzewania, oczyszczenia i rozÊwietlenia duszy
Je˝eli cierpienie przyjmiemy z ufnoÊcià i pogodà ducha, nie skar˝àc si´, lecz rozpoznajàc jego znacze
nie, to Bóg mo˝e nam z czasem darowaç uÊmierzenie bólu. Bóg wie, co jest dla nas naprawd´ dobre – po
winniÊmy wi´c przekazaç wszystko Jego woli, ufajàc, ˝e we w∏aÊciwym czasie dokona w nas uÊmierzeni
bólu i uzdrowienia. Mo˝e byç tak, ˝e jakaÊ dusza przysz∏a na ten Êwiat, aby za pomocà danej choroby od
pokutowaç pewnà win´. Ka˝dy cz∏owiek przychodzi na ten Êwiat z okreÊlonym programem dla swojej dusz
i swojego ˝ycia. Je˝eli ten program zostanie zrealizowany, to mo˝e nastàpiç Êmierç. Byç mo˝e karma cz∏o
wieka skoƒczy∏a si´ w∏aÊnie wtedy, kiedy umiera cia∏o. JeÊli jednak teraz przez medyczne zabiegi cia∏o na
dal utrzymywane jest przy ˝yciu, mo˝na zadaç nast´pujàce pytania: Kto lub co ˝yje dalej? Jaki program te
raz dzia∏a? Kto ponosi odpowiedzialnoÊç za to, ˝e dusza nie mo˝e pójÊç w zaÊwiaty?
Bóg ma na wzgl´dzie przede wszystkim uzdrowienie i ocalenie duszy, a wi´c uzdrowienie wewn´trzne
Im bardziej dusza uwolni si´ od swoich obcià˝eƒ, które cz∏owiek na nià na∏o˝y∏ przez swoje negatywne my
Êlenie i ˝ycie, tym intensywniejszy stanie si´ nap∏yw spot´gowanych si∏ duchowych, które mogà duchow
energià zasilaç równie˝ fizyczne cia∏o. Wówczas cia∏o mo˝e stopniowo wyzdrowieç, bo pojedyncze komó
ki i narzàdy znowu o˝ywione sà si∏à Bo˝à – zasilajàcym i utrzymujàcym boskim Êwiat∏em.

WOLNA WOLA
Podsumowujàc, mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e pozytywne myÊlenie i ˝ycie jest z jednej strony podstaw
zdrowia, a z drugiej niezb´dnym warunkiem dla uzdrowienia. Przy tym moc modlitwy i medytacji ma szcze
gólnà skutecznoÊç, bo w nich komunikujemy si´ z boskimi si∏ami, które powodujà wewn´trzne, a w koƒc
te˝ zewn´trzne uzdrowienie – je˝eli taka jest wola Bo˝a.
Od nas samych zale˝y, czy chcemy ∏àczyç si´ z pozytywnymi, bezinteresownymi, boskimi i uzdrawiajà
cymi si∏ami, które przynoszà nam w koƒcu zdrowie i ocalenie, czy te˝ chcemy byç w komunikacji z negatywnym
egoistycznymi i destrukcyjnymi si∏ami, stwarzajàc przez to negatywne przyczyny, które majà negatywne skutki, n
przyk∏ad choroby. Tak wi´c ka˝dy z nas sam kszta∏tuje swój los; to nasza wolna wola przynosi nam albo szcz´Êcie
harmoni´, pokój, radoÊç i zdrowie – albo sprawia, ˝e sami siebie skazujemy na dysharmoni´, cierpienie i chorob´
Sami wybieramy, czy chcemy si´ oddaç niskim si∏om – wówczas b´dziemy ponosiç skutki, je˝eli nie zawrócimy n
czas – czy te˝ chcemy skierowaç si´ na wy˝sze, boskie energie, dà˝àc do ofiarnej mi∏oÊci wzgl´dem naszego bliê
niego, ale te˝ i naszych "dalszych" bliênich – roÊlin i zwierzàt, spe∏niajàc przykazanie wszelkich przykazaƒ Mi∏uj Bo
ga ponad wszystko, a bliêniego jak siebie samego! My sami mamy w r´ku klucz do naszego zdrowia. Je˝eli te
klucz "przekr´cimy", myÊlàc i ˝yjàc pozytywnie, to Bóg mo˝e nam drzwi otworzyç.

ZAKO¡CZENIE
Na drodze do wn´trza, w szkoleniu prowadzàcym do kosmicznej ÊwiadomoÊci, poznajemy struktur´ ducho
wego cia∏a w nas i dzia∏anie Ducha Bo˝ego w cz∏owieku; uczymy si´ kierowaç si∏ami samouzdrawiajàcymi prze
celowà medytacj´ i modlitw´, w której pobudzane sà oÊrodki ÊwiadomoÊci. W dalszym przebiegu szkolenia, któ
rego celem jest przede wszystkim samorozpoznanie za pomocà konkretnych çwiczeƒ i zadaƒ, wewn´trzne si
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rozwijajà si´ coraz bardziej; oÊrodki ÊwiadomoÊci przenika coraz wi´cej Êwiat∏a; krok po kroku rozszerza s
ÊwiadomoÊç i staje si´ coraz jaÊniejsza; nast´puje zasadnicza zmiana z zaprogramowania negatywnego na po
zytywne, na ofiarnà mi∏oÊç. Nast´puje to w ten sposób, ˝e z podÊwiadomoÊci i z duszy wy∏aniajà si´ obcià˝en
i dzi´ki sile Chrystusowej przeobra˝ane sà w pozytywnà energi´ Êwietlnà. Ta droga, jak i wiedza przekazan
w tej broszurce w najwi´kszym skrócie, zosta∏a objawiona ludzkoÊci poprzez Bo˝e s∏owo prorocze, które przeka
zuje nam Gabriela z Wurzburga, nauczajàca prorokini naszych czasów.
ROZBUDZANIE SIEDMIU OÂRODKÓW ÂWIADOMOÂCI
Zwróç si´ w nast´pujàcy sposób do oÊrodków ÊwiadomoÊci, poczàwszy od góry a˝ do do∏u – na
pierw do siódmego centrum ÊwiadomoÊci, którym sà wrota do Absolutu. To centrum ÊwiadomoÊci m
swojà siedzib´ w dolnej po∏owie naszego zmniejszonego cia∏a duchowego – duszy, która znajduje si
w pobli˝u przysadki mózgowej i po∏àczona jest z mózgiem. Wezwij swojego niebiaƒskiego Ojca, które
go Duch jest sednem twojej duszy.
Niebiaƒski Ojcze, wzywam Twego Êwi´tego Ducha! Prosz´ Ci´, nap∏ywaj ze wzmo˝onà si∏à po
przez wrota ˝ycia, które sta∏y si´ dla mnie siódmym oÊrodkiem ÊwiadomoÊci. Zgodnie z Twoim
niebiaƒskimi prawami pragn´ odczuwaç, czuç, myÊleç i mówiç. OpuÊci∏em niegdyÊ Twoj
wszechmogàcà si∏´ i zszed∏em do pozbawionych Êwiat∏a Êwiatów.
Moja dusza jest obcià˝ona, poniewa˝ wykroczy∏a przeciwko Twoim niebiaƒskim prawid∏owo
Êciom i dzisiaj ciàgle jeszcze wykracza. Niebiaƒski Ojcze, wzywam Twojego Ducha w centrum
mojej duszy. Rozbudê mnie do Twojego ˝ycia i wska˝ mi poprzez Twego Syna drog´, która pro
wadzi znowu do Ciebie, w Twojà wznios∏à ÊwiadomoÊç.
Nast´pnie udaj si´ w swoich odczuciach do szóstego oÊrodka ÊwiadomoÊci, do centrum Mi∏oÊci, któ
re znajduje si´ poÊrodku czo∏a, mi´dzy brwiami. Rozbudzaj t´ Êwi´tà si∏´ w nast´pujàcy sposób:
Wieczna, Êwi´ta, pulsujàca mi∏oÊci! Ty jesteÊ, tak jak sedno mojej duszy, praprzyciàganiem
mojego odwiecznego Ojca. Jeszcze przebywam w przyciàgajàcej sile Chrystusa, który dzi´k
Twojej ∏asce i Mi∏oÊci sta∏ si´ moim przybranym Ojcem i wychowawcà. Dzi´ki Jego odwadze i go
towoÊci do ponoszenia ofiar oraz dzi´ki Jego ofiarnemu czynowi, dostan´ si´ znowu do Ciebie
do Tego, który jest prapoczàtkiem mojego ˝ycia. Niebiaƒska Mi∏oÊci, przelewaj si´ poprzez moj
narzàdy. Skieruj wszystkie moje komórki na Twojà wznios∏à ÊwiadomoÊç. Dotknij te˝ moich gru
czo∏ów i hormonów i zharmonizuj mój system nerwowy. Wieczna Mi∏oÊci, z Ciebie wywodzà si
Mi∏osierdzie i CierpliwoÊç. One sà stopniami Prawa Twojej Êwi´tej ÊwiadomoÊci.
Teraz udaj´ si´ na stopieƒ CierpliwoÊci, który znajduje si´ w okolicy mojego karku.
Niebiaƒski Ojcze, ponownie wzywam Twojego Ducha! Podaruj mi si∏´, dzi´ki której stan´ si
cierpliwy, abym rozwinà∏ ka˝dy przymiot i ka˝dà w∏aÊciwoÊç, prowadzàce mnie do Ciebie, do mo
jego zbawienia i ˝ycia. Ty, dobrotliwy Ojcze, cierpliwie czekasz, a˝ w koƒcu przyjd´ i nieÊmia∏
zapukam do wrót Mi∏osierdzia, proszàc o pozwolenie wejÊcia. Panie, jestem Êwiadom, ˝e przez t
bram´ mog´ przejÊç tylko wtedy, gdy osiàgn´ ju˝ absolutnà czystoÊç. Niebiaƒski Ojcze, wzywam
Twojego Ducha w piàtym oÊrodku ÊwiadomoÊci. Panie, miej do mnie cierpliwoÊç. Pragn´ byç pe
∏en dobrej woli i staraƒ, aby osiàgnàç moje praêród∏o. Równie˝ poprzez to centrum ÊwiadomoÊc
uporzàdkuj, Ojcze mi∏oÊci, moje komórki, narzàdy, gruczo∏y i hormony. Ustabilizuj mój system
nerwowy i zharmonizuj mnie, o Panie, abym sta∏ si´ cichy i aby rozszerzy∏a si´ moja ÊwiadomoÊç
Niebiaƒski Ojcze, w moich odczuciach wst´puj´ teraz na czwarty stopieƒ, który zakotwiczon
jest pomi´dzy ∏opatkami, w pobli˝u serca. Jest on te˝ zwany stopniem ÊwiadomoÊci Powagi.
Po dokonanym przez Twojego Syna ofiarnym czynie wnikn´∏o tu Jego Êwiat∏o zbawienia, któr
z Jego dziedzictwa przypad∏o mi w udziale. Wzywam to Êwiat∏o zbawienia, które dzia∏a w moim
czwartym centrum ÊwiadomoÊci. Niech i to energetyczne pole Powagi uaktywni si´.
Panie, Jezu Chryste, Si∏o cz´Êciowa z Prasi∏y! Ty przygarnà∏eÊ mnie jako swoje dziecko, ab

15

poprowadziç mnie z powrotem do Praojca. Teraz jesteÊ moim wychowawcà i przewodnikiem. Pa
nie, Jezu Chryste, dzi´ki Twojemu ofiarnemu czynowi znajd´ si´ z powrotem w Prasile.
Panie, moim dà˝eniem i mojà bezgranicznà t´sknotà jest zostaç Twoim uczniem, aby mó
wejÊç w BoskoÊç jako oczyszczone dziecko. Panie, Jezu Chryste, teraz Ty bàdê moim mistrzem
który poprowadzi mnie na ∏ono BoskoÊci, kiedy tylko w znacznej mierze pokonam pierwsze czte
ry stopnie.
Panie, Jezu Chryste, nauczaj mnie powagi, abym rozpozna∏ t´ elementarnà si∏´, si∏´ bosko
twórczego ruchu i dostroi∏ si´ do niebiaƒskich rytmów, aby moje cia∏o uczuç i myÊli zharmonizo
wa∏o si´ i aby w mojej duszy p∏ynà∏ b∏ogos∏awiony pokój.
Tylko dzi´ki wytrwa∏ej samokontroli i samodyscyplinie osiàgn´ – poprzez uszlachetnienie mo
jego cia∏a uczuç i myÊli, jak równie˝ mojej duszy – Êcie˝k´ do BoskoÊci.
Chryste, Ty zbawienne Êwiat∏o mojej duszy, porusz wszystkie moje si∏y uÊwiadomienia. Roz
budê mnie do szlachetnego i zgodnego z Prawem ˝ycia.
Duchu Chrystusa, rozprowadê Swoje Êwiat∏o po ca∏ym moim ciele i bàdê moim wewn´trznym
lekarzem i uzdrowicielem. Wieczne Êwiat∏o, wp∏yƒ w moje komórki, narzàdy, gruczo∏y i hormony
Niebiaƒskie, zbawienne Êwiat∏o, wp∏yƒ w mój system nerwowy, zharmonizuj ka˝dà czàstk´ moje
go cia∏a. Wzmocnij moje pragnienie czystoÊci i duchowej dojrza∏oÊci. Panie, pozwól mi wyciszy
si´, abym móg∏ Ciebie przyjàç. B∏ogos∏awiony Twoimi Êwi´tymi si∏ami udaj´ si´ teraz na trzeci sto
pieƒ, do oÊrodka ÊwiadomoÊci MàdroÊci, twórczej i kszta∏tujàcej si∏y elementarnej, która dzia∏
w rejonie l´dêwi:
Ojcze, odwieczna Inteligencjo! Wywodz´ si´ z Twego prawiecznego bytu. Twojà boskà mà
droÊç odebra∏em równie˝ z Twojego prawiecznego êród∏a. Jako cz∏owiek pogardza∏em nià i my
Êla∏em, ˝e intelektualne dà˝enia sà skuteczniejsze i dla mnie bardziej korzystne.
Panie mego ˝ycia, teraz rozpozna∏em, ˝e ludzkie myÊlenie i mowa, jak i màdroÊç tego Êwiata
sà w Twoich oczach nierozsàdne i przynoszàce temu, kto si´ nimi zaspakaja, jedynie ogranicze
nie, troski i nieszcz´Êcie.
Odwieczny Logosie, wype∏niaj mnie Twojà màdroÊcià i si∏à. Uporzàdkuj struktur´ moich komó
rek, jak równie˝ warstwy mojego mózgu, abym nauczy∏ si´ bardziej Êwiadomie odczuwaç, myÊleç
mówiç i post´powaç i w ten sposób osiàgnà∏ Twojà niebiaƒskà màdroÊç. Panie, pozwól, abym
wieczorem i porankiem, o ka˝dej porze dnia, rozpoznawa∏ Twojà boskà màdroÊç, abym wi´c tera
zgodnie z Twojà Êwi´tà wolà odczuwa∏, myÊla∏, mówi∏ i post´powa∏.
Coraz ni˝ej upada∏em na skutek mojego sprzecznego z Prawem post´powania wobec Ciebie
o Panie. W pozbawionych Êwiat∏a obszarach obcià˝y∏em mojà dusz´. Na skutek nieszlachetnoÊc
i ograniczenia utworzy∏o si´ siedem pow∏ok wokó∏ mojego eterycznego cia∏a. Dzi´ki Twojej ∏asc
i mi∏oÊci oraz przez mi∏osierny, ofiarny czyn Twojego Syna wolno mi teraz rozwiàzaç te pow∏ok
Pow∏oki duszy, Panie, sà teraz stopniami na mojej drodze do Ciebie.
Ojcze, udaj´ si´ teraz w moich odczuciach na drugi stopieƒ ÊwiadomoÊci, do zasady Twoje
boskiej Woli zakotwiczonej w rejonie koÊci krzy˝owej. Wieczna Prasi∏o, dopiero teraz rozpoznaj´
˝e wed∏ug niebiaƒskich praw wszystko jest we wszystkim zawarte, a wi´c równie˝ Twoja Êwi´t
Powaga, Twoja MàdroÊç i Twój Porzàdek. Pozbawiony wiedzy i mi∏oÊci wykracza∏em przeciwk
wszystkiemu, co stworzy∏y Twoje elementarne si∏y. Nie wzywa∏em Ci´ i nie t´skni∏em za Tobà
o Panie, i nie prosi∏em Ciebie o Twe Êwiat∏o. Chcia∏em nazywaç Êwiat moim w∏asnym. Dopiero te
raz rozpoznaj´: to, co uzyska∏em na tym Êwiecie, otrzyma∏em tylko poprzez Twojà si∏´. Zanim do
szed∏em do tego rozpoznania, myÊla∏em, ˝e wszystko to, co posia∏ Adam, by∏o lub jest mojà w∏a
snoÊcià.
Teraz jednak rozpoznaj´ Panie, ˝e wszystko, co otrzyma∏em od Ciebie dla ziemskiego ˝ycia
jest tylko wypo˝yczone. Na drodze do wn´trza, o Panie, nie wolno mi si´ ju˝ wiàzaç z niczym, c
nale˝y do tego Êwiata. Naucz mnie dobrze gospodarowaç ziemskimi dobrami.
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W ka˝dym z siedmiu duchowych podstawowych stopni, zwanych si∏ami uÊwiadomienia lub oÊrodka
mi ÊwiadomoÊci, znajdujà si´ równie˝ wszystkie inne stopnie jako podrejony. Dlatego ten, kto kieruj
si´ do Boga, mo˝e w ka˝dym stopniu podstawowym pobudziç jednoczeÊnie wszystkie inne podrejony
Na ka˝dym stopniu proÊmy wi´c Boga, naszego Ojca, aby darowa∏ nam si∏´ do rozpoznania siebie rów
nie˝ na tym stopniu i do urzeczywistnienia tego, coÊmy rozpoznali. Dlatego na stopniu Woli przemawia
równie˝ do znajdujàcego si´ w tym podrejonie przymiotu Mi∏osierdzia:
Panie, naucz mnie te˝ mi∏osierdzia, abym ch´tnie rozdawa∏. Pomó˝ mi nie gromadziç ziemskic
dóbr, lecz dobrze gospodarowaç tym, czego mi potrzeba. To, co jest zbyteczne, pragn´ przekaza
dalej i poÊwi´ciç si´ ca∏kowicie Tobie. Panie, poka˝ mi drog´, niech si´ stanie Twoja wola.
Pozwól mi rozpoznaç mojà samowol´, która wprowadzi∏a w dysharmoni´ cia∏o moich uczu
i myÊli, która skierowa∏a na zewnàtrz wszystkie moje pragnienia, na skutek czego ca∏e moje cia∏
zosta∏o nastawione na programy bycia kimÊ i posiadania. Panie, wo∏am z g∏´bi mojego rozpozna
nia: Niech nastanie we mnie Êwiat∏o!
Panie, który teraz dzia∏asz poprzez Twojego Syna, mojego Zbawiciela, podaruj moim komó
kom i moim nerwom si∏´ do przyj´cia Twojej Êwi´tej woli, do podbudowania si´ zgodnie z Twoj
wolà i do przyj´cia Twojego Êwi´tego porzàdku.
W moich odczuciach udaj´ si´ teraz na pierwszy stopieƒ ÊwiadomoÊci, do zasady boskieg
Porzàdku, który znajduje si´ w okolicy koÊci ogonowej, aby i tam prosiç o Twoje Êwi´te si∏y: Pa
nie, daj mi si∏´, abym siebie rozpozna∏ i uporzàdkowa∏ równie˝ moje cia∏o odczuç i doznaƒ, abym
móg∏ teraz opanowaç jeden stopieƒ po drugim.
Rozpoczynam teraz drog´ ewolucji z pozbawionego Êwiat∏a obszaru a˝ do wiecznoÊci, do Cie
bie, o Panie. Twoje Êwiat∏o, Panie, jest mojà t´sknotà i celem wszystkich moich staraƒ. Abym
móg∏ byç znowu zjednoczony z Tobà, wrota ˝ycia, bram´ do Mi∏osierdzia, mog´ przekroczyç dzi´
ki sile przyciàgajàcej i nap´dowej Twojego Syna. Z Twojego prawiecznego Ducha wywodz´ si´
Do Twojej prawiecznej zasady b´d´ doprowadzony dzi´ki sile Twojego Syna.
Przyjacielu, rozpoznaj, ˝e jesteÊ dzieckiem Najwy˝szego. Âwi´te si∏y Ducha p∏ynà poprzez siedem
oÊrodków ÊwiadomoÊci do zbiornika duchowych si∏, znajdujàcego si´ poni˝ej centrum Porzàdku. Tam
zbierajà si´ wyp∏ywajàce z sedna duszy eteryczne si∏y. Czwarte i szóste centrum ÊwiadomoÊci sà sta
cjami rozdzielczymi w duchowym obiegu krà˝enia. Czwarty oÊrodek ÊwiadomoÊci, nazywany te˝ cen
trum Chrystusowym, przyciàga duchowe energie, znajdujàce si´ w zbiorniku i doprowadza je do sedn
duszy.
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