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W życiu najważniejsze jest 
myślenie... 

 
Trzeba myśleć, 

tylko trzeba wiedzieć jak, 
w jaki sposób myśleć, 

aby osiągnąć to, 
czego się pragnie. 

 
 
 
 

Recepta na szczęście, 
to największy zbiór 

zagadek do rozwiązania. 
Gdy Je odgadniesz, 
osiągniesz szczęście 

o jakim 
nie marzysz... 

 
 

 
 



To nie jest zwykła książka, jakich wiele. Nie da się Jej 
przeczytać i zapomnieć! Jej treść już na zawsze pozostanie w 
Twojej pamięci. Pełna jest przemyśleń. Jest kopalnią inspiracji. 
Każde Jej zdanie napisało samo życie, więc jest szczera i 
prawdziwa. 
 
Nie znajdziesz tu żadnych konkretów ani instrukcji co masz 
zrobić, aby osiągnąć Szczęście. Tu zawarta jest uniwersalna 
prawda życiowa. Teraz do Ciebie należy wykorzystanie jej, 
w najlepszy dla Ciebie sposób, tak aby to właśnie Tobie 
przyniosła wszystko, czego pragniesz... 
 
Moja „Recepta na Szczęście” da Ci długie godziny, dni i lata 
przemyśleń na temat piękna życia. Pokaże Ci jak dostrzegać to 
piękno, oraz symbole i znaki, które otwierają przed Tobą 
zupełnie nowe możliwości, które pozwolą Ci osiągnąć 
Szczęście, żyć pełnią życia i cieszyć się z każdej chwili. 
 
 
 
 

Każdą minutę, 
zanim w popiół czas Mnie zmieni. 

Każdą sekundę, 
zapamiętać i docenić... 

 
 
 

Należy się uczyć powoli, 
ponieważ Człowiek w pośpiechu 



uczy się bardzo wolno... 
 
 

To książka, w której każde słowo należy zrozumieć, a potem 
poczuć. Czytanie tej książki stosując zasady szybkiego 
czytania na nic się nie zda. Należy Ją czytać powoli, swoim 
rytmem, czując sens każdego zdania. Należy Ją czytać 
„oczami Serca”, odrzucając na chwilę logiczne rozumowanie. 
Szczęście nie ma nic wspólnego z logiką! 
Zwracaj uwagę na znaki interpunkcyjne, to właśnie w takim 
rytmie  powinna   być   cz..y..t...a....n.....a . .  . 
Włącz swojego lektora w głowie, niech spokojnie opowie Ci tą 
wspaniałą historię o życiu. Niech ten głos wypełni całą Twoją 
głowę pozytywnymi myślami, uczuciami i emocjami. Pozwól 
swoim myślom płynąć tam, gdzie chcą... 
Z pewnością poprowadzą Cię w dobrym kierunku. 
W kierunku pięknego życia, miłości i szczęścia. 
 
 
 
 

...Ten głos, 
przemówi 

przez Twój rozum, 
wprost do 

Twojego Serca... 
 
 
 



 
 

Każde zdanie 
zostało napisane 

w wyjątkowej okoliczności. 
Każde zdarzenie i nauki, 

są realne 
i przytrafiły się naprawdę, 

w okoliczności 
poznawania świata... 

 
 
 

Nie próbuj 
ich 

naśladować... 
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Tak sobie teraz siedzę i czytam być może najważniejsze słowa 
w Moim życiu. To od nich wszystko się zaczęło. Ja, umysł 
świadomy, umysł zamknięty w ludzkim ciele. Ja, ktoś bez 



imienia, bo przecież to nie ma żadnego znaczenia. Ja, istota bez 
celu w życiu. Dlaczego? Z lenistwa? A może nikt nie nauczył 
jak żyć? A najpewniej to jedno i drugie, bo przecież jak można 
dążyć do czegoś, gdy nawet nie mam pojęcia o istnieniu tego 
czegoś. Pustka w głowie, pustka w życiu. Pustka powoduje ból 
i cierpienie. Oddalam się od Mojego głównego celu, którym 
jest szczęście i rozwój. Pustka to samo dno tej pieprzonej 
otchłani. Tu kończy się życie, życie zanika, nie ma nic. Jednak 
teraz już wiem, że dzięki tej pustce zrozumiałem gdzie jestem. 
Yin i Yang - pustka jest kresem życia, ale jednocześnie jest też 
miejscem i czasem mojego odrodzenia. To właśnie teraz rodzę 
się na nowo. To dziś! W tej właśnie chwili zaczynam nowe, 
piękne życie. Każda chwila Mojego życia od teraz wypełniona 
jest nieprzerwanie pięknymi myślami. To cały ten piękny świat 
wypełnia Mój umysł. Bóg – abstrakcja. Wiara w Boga. Co to 
takiego w ogóle jest? Pytam kogoś, wierzysz w Boga? W 
odpowiedzi słyszę: „no wierzę, że coś, gdzieś tam jest...” 
Kurwa, co za bzdura! W życiu nic głupszego nie słyszałem. Jak 
można być takim głupcem? Tysiące lat tradycji. Przez ten czas 
miliony ludzi, choć żyjący w innej kulturze nie mającej ze sobą 
nic wspólnego poza człowieczeństwem, nie mając ze sobą 
żadnego kontaktu, kultywuje te same boskie prawa. A dziś, w 
erze internetu, mając wszystkie informacje ze świata w jednym 
miejscu, jak Bóg, który wie wszystko, dochodzimy do miejsca, 
w którym ludzie są największymi głupcami w dziejach 
ludzkości. Kultywujący tylko rządy pieniądza. Pomimo tak 
rozległych i dostępnych informacji nie wiedzą nic o życiu. 
Mają się za lepszych bo mają najnowszy samochód, komputer i 
telefon, a tak naprawdę są nic nie wartymi śmieciami 
zanieczyszczającymi naszą planetę. Nie wiedząc absolutnie nic 
o prawdzie życia, kupują sobie coraz to nowe namiastki życia. 
Ale teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest w 
tym wszystkim siła stworzenia świata? Gdzie jest w tym 
wszystkim Bóg? Gdzie jest w tym wszystkim Człowiek? Nie 



ma. Człowiek stracił swoje człowieczeństwo. Człowiek 
zamienił się w informację, w pieniądz. I nie łudź się, że jest to 
transcendencja, to jest zwyczajna pustka. Brak istnienia i 
ogłupienie. Wszystko to fikcja stworzona przez człowieka 
tylko po to, by zarabiać pieniądze. Nie ma już prawdy w tym 
życiu, nie ma nic, nie ma nas... Aż chce się teraz wykrzyknąć, 
pierdolę to wszystko! Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, Ja 
wysiadam! Ale kto może zatrzymać świat? Kto ma taką moc? 
Odpowiedź jest prosta i zaskakująca. Przecież to Ja! To Ja 
jestem Panem Swojego życia i to Ja nim kieruję! Nawet Bóg 
nie kieruje Moim życiem. Ono zależy tylko ode Mnie! 
 
Jeśli uważasz, że Twoje życie jest do dupy, nic nie warte, nic 
Ci w życiu nie wychodzi i tylko masz przejebane, to brawo. 
Gratuluję Ci. Po raz pierwszy w życiu masz rację! Twoje życie 
jest zjebane właśnie dlatego, że tak myślisz! Zacznij myśleć w 
taki sposób, aby Twoje myśli o życiu odpowiadały Twoim 
oczekiwaniom na jego temat. 
 

Jak się ma szczęśliwe myśli, 
to się ma szczęśliwe życie. 

Proste! 
 
Nie bój się zmiany na lepsze. Zmiany są potrzebne, to główny 
nurt życia. Każdego dnia musisz podejmować nowe decyzje. 
Jednak najczęściej ludzie podejmują takie same decyzje. 
Strach, obawa przed nieznanym, to ich powstrzymuje. 
Lenistwo, po co mam coś zrobić inaczej i wysilać umysł, skoro 
zawsze tak robię i jest dobrze. A może im się tylko wydaje, że 
jest dobrze? Chcą tak myśleć bo tak jest wygodnie. Nie zdają 
sobie sprawy z tego, że może być lepiej. Zmiany są dobre, 
pobudzają rozwój, pozwalają Ci z innej perspektywy spojrzeć 
na świat. Gdy przestajesz obserwować świat, przestajesz żyć. 



Zamykasz się w swojej wizji świata, która najczęściej bardzo 
różni się od rzeczywistości. Nie obserwujesz co się dzieje 
wokół Ciebie i żyjesz w wymyślonym scenariuszu swoich 
własnych urojeń. 
 
Spoglądaj czasem tam, gdzie zazwyczaj nie 

patrzysz, 
a ujrzysz nowe możliwości. 

Dostrzegaj to, czego nie dostrzegają inni... 
 
 
 Żyjemy w nieograniczonym i pięknym świecie. Jednak nie ma 
tu nic za darmo. Nic, poza cierpieniem. To jest brutalny świat 
pracy i walki. Świat niemiłych emocji, gdy nic nie robimy. Na 
krótką chwile przyjemności musimy sobie ciężko zapracować, 
natomiast negatywne uczucia i emocje przychodzą same i to na 
długo. 
Lenistwo to choroba. Lenistwo to coś, co oddala nas od 
szczęścia. Grzechem jest nic nie robić w życiu. Za takie 
grzechy grozi nam „piekło na ziemi”. Płacimy za to teraz, w 
naszym życiu. Los nas karze nie tylko za to co zrobiliśmy źle, 
ale i za to czego nie zrobiliśmy, a powinniśmy. Więc jeśli 
chcesz uniknąć kary, zwalcz tą chorobę i weź się do roboty. 
Tylko sumienną pracą zasłużysz sobie na nagrody jakie ma dla 
Ciebie życie. 
 

 
Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. 

 
Patrząc na ogrom świata, uświadomiłem sobie jak malutki i 
ograniczony jest Mój świat. Zamknięty w swoim małym 
świecie nie mogę za dużo zrobić. Jestem ograniczony do tego 



co wokół mnie i nie jestem w stanie sięgnąć po te wszystkie 
dobra, które są poza moim światem. 
 

 
Trzeba zawsze iść do przodu, rozwijać się. 

Nie można za długo trwać w tym, 
co nie przynosi satysfakcji i owoców. 

Bo jedyne co Cię omija, 
to życie... 

Tylko jedno słowo, ale w nim zawarty cały 
świat... 

Spójrz na to jeszcze raz, 
tym razem od tej strony. 

 
   Każdy w głębi serca jest dobry i kocha Ludzi i Boga, tylko 
niektórzy są po prostu zagubieni i muszą odnaleźć właściwą 
drogę. „Recepta na Szczęście” pomoże Ci odnaleźć swoją 
drogę i nauczyć się jak iść nią przez życie i nie zboczyć z 
wyznaczonego kursu. Tak, dobrze zrozumiałeś. Pozwoli Ci 
nauczyć SIĘ, a nie nauczy Cię. Trzymasz w swoich rękach 
mapę, która poprowadzi Cię na drodze do szczęścia, ale tylko 
od Ciebie zależy jaką drogę wybierzesz, czy się nie pogubisz i 
czy w ogóle z niej skorzystasz. Nie znajdziesz tu żadnych 
konkretnych wskazówek co zrobić i jak postępować, w którą 
stronę iść, ani żadnego konkretnego planu na życie. 
 



Twoje życie, Twoja sprawa. 
Sam tworzysz swoją rzeczywistość. 

 
   Ludzie nie mając własnych poglądów „łykają” cudze 
podejście do sprawy. Ja chcę, abyś Ty sam odnalazł Swoje 
szczęście. Nie da się być szczęśliwym żyjąc tylko i wyłącznie 
cudzym szczęściem. Każdy zasługuje na Swoje własne 
szczęście. Tylko Ty wiesz co Cie uszczęśliwia, więc musisz 
sam decydować o swoim losie. Bo przecież... 
 

Nikt nie przeżyje Twojego życia za Ciebie! 
 

Czy wiesz w ogóle, co tak na prawdę Cię uszczęśliwia? 

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? 
Gdyby istniała gwarancja, że wszystko się uda, co byś zrobił, 
aby być szczęśliwy? 
Odnajdź Siebie w Sobie. Przypomnij sobie wszystko to, co 
lubiłeś od dzieciństwa, a co zostało zatracone, gdy w Twoje 
życie wkroczył chaos „dorosłego” życia codziennego. 
Przypomnij sobie najpiękniejsze chwile swojego życia oraz 
pogódź się z tym wszystkim czego nie lubiłeś. 
Sporządź listę rzeczy, które Cię uszczęśliwiają. Zapisz ją sobie. 
I zastanów się nad tym, co robisz aby być szczęśliwy? Czy 
robisz wszystko to co lubisz, co sprawia Ci przyjemność? Czy 
aby na pewno się nie ograniczasz? 
Zapisuj sobie wszystko to, co Cię uszczęśliwia i sprawia 
radość, a za jakiś czas przekonasz się, ile szczęścia możesz 
zdobyć każdego dnia. 



 

Cieszmy się z małych rzeczy, 
to właśnie one dają szczęście. 

 
Zacznij zwracać uwagę, na te wszystkie odczucia, których 
doznajesz każdego dnia, a które często stają się niezauważalne 
i błahe. Może właśnie pod pozorami szarości dnia codziennego 
kryje się Szczęście, które jest tak blisko, a Ty w ogóle Go nie 
zauważasz? 
 

Szczęście w życiu jest Twym cieniem, 
Ono ciągle goni Ciebie... 

Tylko zobacz Je! 
 

Ale jak ono wygląda? Co to właściwie jest szczęście? 
To podobnie jak sukces, sprawa bardzo indywidualna. Dla 
każdego może oznaczać coś innego. Czy wśród tysiąca 
mędrców, znajdą się dwie osoby, które opiszą sukces i 
szczęście tymi samymi słowami? Porażkę zaś, zawsze opisuje 
się w ten sam sposób: Porażka to niezdolność człowieka, do 
osiągnięcia w życiu postawionych sobie celów, jakiekolwiek 
by one były. Tylko czy aby na pewno każdy sukces jest naszym 
szczęściem, a porażka nieszczęściem? Pozwól, że opowiem Ci 
pewną chińską przypowieść, która dokładnie Ci to wytłumaczy. 
A więc? Szczęście? Nieszczęście? Kto wie...? Posłuchaj. 
Historia ta, opowiada o pewnym wieśniaku, który przy uprawie 



swojego pola wykorzystywał starego konia. Któregoś dnia koń 
uciekł na wzgórza, a kiedy sąsiad wyraził wieśniakowi 
współczucie z powodu takiego nieszczęścia, ten odpowiedział: 
„Nieszczęście? Szczęście? Kto wie?” Po tygodniu koń wrócił 
ze wzgórz na czele stada dzikich koni. Tym razem sąsiad 
gratulował wieśniakowi tak fortunnego obrotu sprawy. A ten 
rzekł: „Szczęście? Nieszczęście? Kto wie?”. Później, kiedy 
jego syn starał się okiełznać jednego z dzikich koni, spadł z 
grzbietu zwierzęcia i złamał nogę. Wszyscy uważali to za 
nieszczęście. Ale nie chłop, którego jedyną reakcją było: 
„Nieszczęście? Szczęście? Kto wie?”. Kilka tygodni później do 
wioski wkroczyli żołnierze i zabierali do wojska wszystkich 
mieszkających tam sprawnych młodzieńców. Gdy zobaczyli, że 
syn wieśniaka ma złamaną nogę, zostawili go w spokoju. 
Szczęście? Nieszczęście? Kto wie...? Tak to w życiu bywa. Nie 
wszystko złote, co się świeci. Nie ma też tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. Nawet, gdy uważasz, że spotkała Cię 
krzywda i nieszczęście, przemyśl to, zaufaj, zaczekaj z osądem. 
Nigdy nie wiesz, jaki plan ma na Ciebie życie. 

 

 
Cierpienie odkrywa prawdę naszej duszy. 

a 
Dzisiejszy ból, jest naszą siłą jutro. 

Zapamiętaj sobie te słowa na zawsze i przypominaj je sobie w 
momencie, gdy życie sprowadza na Ciebie ból i cierpienie. Nic 
nie dzieje się na próżno, wszystko ma swój cel, każdy ma 
swoją misję... Zaufaj, że tak będzie dla Ciebie najlepiej. Tylko 
nigdy w życiu się nie poddawaj i wyciągaj wnioski z lekcji, 
które daje Ci życie. 



 

W życiu bardziej od rzeczy materialnych 
liczy się człowiek. 

Szkoda, że tak wielu ludzi o tym nie 
pamięta. 

 
Właśnie, teraz spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co 
jest w życiu najważniejsze? Jakie warunki trzeba spełnić, aby 
być szczęśliwym? 
Być może znasz piramidę potrzeb ludzkich według Abrahama 
Maslowa? Swoją drogę zaczynamy na samym dole, od 
najniższego poziomu i wspinamy się w górę, aby na szczycie 
osiągnąć swój największy cel – szczęście. 
 

 
Spójrz w górę. 

Chociaż cel jest bardzo wysoko, 
zobaczysz, 

że tam w górze jest o niebo piękniej niż tu, 
gdzie teraz jesteś... 



 
Z drugim człowiekiem spotykamy się na samym wierzchołku 
piramidy. To tam spotyka się szczęście dwojga ludzi. Jednak, 
żeby to osiągnąć najpierw trzeba przejść przez niższe poziomy 
piramidy. Każdy musi osiągnąć je sam, indywidualnie. 
Kierując się potrzebami swojego organizmu, charakteru i celu 
dla jakiego żyje. Tylko sam szczyt piramidy pozwala osiągnąć 
wspólny mianownik, dla wszystkich ludzi, którzy już 
ustabilizowali niższe poziomy. 
A więc, pierwszym co trzeba osiągnąć w drodze na szczyt jest 
zaspokojenie swoich potrzeb fizjologicznych. Tak po prostu, 
żebyśmy mieli siłę żyć. Nie da się wejść na Mount Everest 
konając z głodu i pragnienia. Nawet gdy dasz radę wejść już 
naprawdę wysoko to dobije Cię brak tlenu. A oddychanie to 
przecież najbardziej podstawowa funkcja życiowa. Jednak 
ktoś, kto regularnie nie ćwiczy i nie kontroluje swojego 
oddechu, nie potrafi jej wykorzystać. Człowiek dosłownie dusi 
się w swoim ciele. Zadbaj, aby Twoje ciało i umysł było 
dotlenione. Na początek może chociaż, poranny spacer? 
Przemyśl to i żyj zdrowo, w zgodzie z harmonią Twojego ciała. 
Zadbaj o to aby Ci było ciepło. Człowiek zmarznięty zupełnie 



nie ma na nic ochoty. 
Bardzo ważnym aspektem na tym podstawowym poziomie jest 
też seks. Niespełnieni seksualnie ludzie są sfrustrowani. Zadbaj 
o spokój i zaspokojenie swojego instynktu przetrwania. 
Równie ważną sprawą jest zapewnienie sobie, jak to się mówi 
„bezpiecznej przyszłości”. Bezpieczny, ciepły dom. Dom, w 
którym nigdy niczego nie brakuje. Zawsze jest pełna lodówka 
pysznego, zdrowego jedzenia. Dom pełen ciepła rodzinnego, w 
którym panuje szczęście, miłość i zrozumienie. Stabilna praca, 
którą lubisz i która zapewnia Ci finanse i warunki, aby godnie 
żyć. 
I tak, mając pracę, jakąkolwiek, nawet taką której nie lubimy, 
wchodzimy w progi kolejnego etapu naszej podróży. Zacznij 
wykonywać ją jak najlepiej tylko potrafisz. To nauczy Cię 
wielu rzeczy w życiu. Ale co najważniejsze da Ci poczucie 
przynależności do grupy osób z którą współpracujesz. Uważają 
Cię wtedy za osobę wartościową, bo wiedzą, że dajesz z Siebie 
wszystko. 
Tutaj, na tym etapie pojawia się wątek miłosny. Kto wie, może 
Miłość Swojego Życia spotkać można wśród osób, z którymi 
współpracujesz? 
Dotarliśmy już w sumie bardzo wysoko na naszej drodze na 
szczyt. Miłość do drugiego Człowieka, to najważniejsza rzecz 
w życiu. Gdy kochasz drugiego Człowieka, On kocha i Ciebie, 
a to otwiera Nam bramy do wejścia na najwyższy poziom 
poznawania. Pojawia się szacunek wśród ludzi. Im więcej osób 
szczerze kochasz, tym więcej ludzi Cię szanuje. Wiesz, że 
możesz być spokojny, bo masz wśród ludzi samych przyjaciół, 
którzy gotowi są pomóc w każdej sytuacji. Postępuj więc tak, 
abyś każdej napotkanej osobie, jeśli nie pomożesz, na pewno 
nie zaszkodził. 
Jednak nie dowiesz się nigdy co to jest prawdziwa Miłość, 



dopóki nie spotkasz Tej Jednej Wymarzonej Miłości. To 
zmienia zupełnie spojrzenie na świat i ludzi. Pogłębia uczucia 
w sposób wcześniej niewyobrażalny. Dzięki temu możemy 
korzystać z największego skarbu człowieka – umysłu. Nauka, 
mądrość, odczuwanie życia, spełnianie swoich marzeń, 
dostrzeganie piękna, spełnianie się życiowo. To na tym 
najwyższym poziomie, możemy odkryć Swój Życiowy Cel. To 
właśnie Twój Życiowy Cel, pozwoli Ci odnaleźć Twoją Idealną 
Pracę Życia. Bo bardziej od pieniędzy liczy się spełnienie. A 
więc droga do szczęścia widzie przez spełnienie „zawodowe” 
do pieniędzy, które zarabiamy robiąc to co kochamy. 
Zabezpieczenie finansowe jakie daje praca do której się 
idealnie nadajesz jak nikt inny na świecie, pozwoli Ci stworzyć 
szczęśliwy związek z ukochaną osobą, która zrobi wszystko, 
abyś był szczęśliwy. Dzięki której, całe Twoje życie staje się 
szczęśliwe. I ta energia musi trwać nieprzerwanie, zamknięty 
obieg, koło się zamyka. Szczęście w życiu sprawia, że masz 
siłę i inspirację aby żyć tak jak lubisz, przez co spełniasz się 
zawodowo. Dzięki czemu zarabiasz jeszcze więcej pieniędzy i 
możesz żyć jeszcze piękniej. I coraz bardziej uszczęśliwiać 
ludzi. Bo, gdy Ja mam dobrze, wszyscy Moi Bliscy również 
mają dobrze... 
 

 
 

 

Rób to co kochasz, 
Kochaj to co robisz... 

 

 



W pomocy innym, odnajdujemy własną 
wartość. 

 
Skarbów szuka się pod ziemią, 
w najmroczniejszych częściach 

naszego „Ja”. 
Musisz odszukać je w ciemnościach, 

wydostać na powierzchnię i cieszyć się nimi 
razem z drugim Człowiekiem,                   

Jego szczęściem. 
 
Gdy robimy to co kochamy, to daje nam radość. Natomiast, 
gdy robimy to z drugą osobą, z kimś kogo kochamy, to daje 
nam wtedy Szczęście. 
Naturalnym stanem człowieka jest szczęście. Ale o szczęście 
trzeba dbać. Do szczęścia dochodzimy cały czas przez rozwój, 
ciągłe poznawanie. Nie można powiedzieć, Ja już jestem 
szczęśliwy, nic mi już w życiu nie potrzeba, mam wszytko... 
Szczęście jest ulotną chwilą. Dziś jesteś szczęśliwy, jutro już 
nie. Szczęście trzeba osiągać każdego dnia na nowo. Szczęście 
jest ulotną chwilą, o którą trzeba walczyć nieustannie. 
 

Szukając szczęścia, bacz na każdy krok. 
Gdy myślisz, że trzymasz Je w garści, 

Ono wypada Ci z rąk. 



 
Otwórz oczy, otwórz Serce, 

znajdziesz wtedy w życiu szczęście... 
 
 

Szukając Miłości, najpierw musisz odnaleźć Siebie. Gdy 
będziesz robił to co kochasz, odnajdziesz Siebie. A gdy 
odnajdziesz Siebie, będziesz robił to co kochasz. 
 

 
 

Mówi się, że 
poszukiwanie Miłości jest jak szukanie 

Swojego własnego „Ja”. 
Gdy odnajdziesz Siebie, odnajdziesz tym 

samym Swoją Miłość, 
bo to jest to samo. 

Bo Miłość rodzi się wtedy, 
gdy odnajdujemy cząstkę Siebie 

w drugiej Osobie. 
 
 



 
W wolności najważniejsza jest, 

Jej świadomość. 
 

Szczęście nie istnieje tam, gdzie nie ma wolności. Człowiek 
ograniczony, zniewolony, zmuszany do robienia czegoś, czego 
nie chce, zamyka się w sobie i nie jest zdolny do odczuwania 
szczęścia. Jednak, nie chodzi tu jedynie o wpływ drugiej osoby. 
Najczęściej zniewoleni jesteśmy przez swój własny umysł, 
własne myśli. Od uświadomienia sobie tego, zaczyna się 
proces uwalniania się. Dopiero, gdy jesteśmy czegoś świadomi, 
możemy to zmienić. 
Naucz się wybaczać i wybacz każdemu, kto wyrządził Ci 
jakąkolwiek krzywdę. Wybaczaj dla Siebie, nie tylko dla 
Innych. Bo gdy wybaczasz, uwalniasz się od złych, 
ograniczających i raniących Cię myśli i emocji. 
Naucz się przepraszać i przeproś Siebie, swoich Bliskich i 
Boga za wszystkie złe chwile, błędy i stracone lata. 

 
 

Życie to podróż. 
Zwiedzaj więc, odkrywaj, 

nie ma sensu ciągle chodzić tymi samymi, 
wydeptanymi ścieżkami. 

 



Poświęcenie całego życia jednej sprawie, to pozbawienie się 
przyjemności z życia. Nie mówię tutaj, że nie należy się 
czemuś poświęcać. Oczywiście trzeba mieć pasję i trwać w niej 
z poświęceniem, jednak należy być otwartym na świat i 
uniwersalnym. Ludzie, którzy poświęcają całe swoje życie 
jednej sprawie, tak naprawdę nie są szczęśliwi, gdyż ich życie 
poza pasją jest puste. Nie wiedzą, że ta pustka również musi 
być wypełniona. Często, gdy zdają sobie sprawę z tego ile 
stracili, jest już za późno, gdyż czasu nie cofniemy. Ale 
pamiętaj, że zawsze możesz zmienić swoje obecne życie. 
 

 
 

 

Masz marzenia, to znaczy, że masz wszystko. 
Marzeniami zbuduj przyszłość, 

Swój własny los. 
A więc zmieniaj swoje życie, 

spełniaj swoje marzenia. 
Tylko zacznij już teraz, dziś! 

Bo jutro, już będzie za późno... 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Żyję chwilą... 
 
 
 
 
 
 



Szczęśliwi czasu nie liczą. 
Żyją chwilą! 

 
 

Ja, dziś zaczynam nowe, piękne życie i uroczyście Sobie 
przysięgam, że nic nie jest w stanie powstrzymać rozwoju 
Mojego Nowego Życia. 
 
 

Żeby zaczęło się coś nowego, 
najpierw trzeba zakończyć stare. 

 
 

Pierwsze, co jest potrzebne, aby zacząć nowe, lepsze życie, to 
pragnienie. Pragnienie bycia lepszym, silniejszym, 
mądrzejszym i doskonalszym, niż się jest teraz. Jeśli uważasz, 
że osiągnąłeś już wszystko, to nie masz czego szukać na 
drodze do szczęścia. Drugie, to rozsądne przekonanie, że nie 
osiągniesz więcej od innych, jeśli więcej od innych nie 
pracujesz. 
 
 

Świadomość, świadomość i jeszcze raz 
świadomość! 

 
Nie możesz zmienić nic w swoim życiu, jeśli nie jesteś tego 
świadomy. Jak możesz zmienić coś, czego istnienia nawet nie 
jesteś świadomy? Musisz być świadomy swoich myśli. Musisz 
być świadomy swojego ciała. Musisz być świadomy swojego 
życia. Musisz być świadomy każdej rzeczy, którą robisz i 
wczuć się w nią, obserwować, żeby móc żyć chwilą. A wtedy 



dostrzeżesz rzeczy, których do tej pory nie dostrzegałeś. 
Módl się o wskazówki i kierunek drogi, a Twoja modlitwa 
zawsze zostanie wysłuchana. Módl się, bądź świadomy chwili 
obecnej i dokładnie obserwuj, co w danej chwili przynosi Ci 
życie. Myśli, sytuacje, odczucia, przypadki i zbiegi 
okoliczności. To właśnie w nich zawarte są odpowiedzi na 
Twoje modlitwy. Dlatego tak ważna jest świadomość chwili 
obecnej, tak ważne jest, bycie Tu i Teraz. Tak ważne jest życie 
chwilą, bo... 
 

Świat należy do Ciebie, 
Tylko Tutaj i Teraz! 

 
Szczęście jest tylko Tu i Teraz. Nie ma go, ani w przyszłości, 
ani w przeszłości. W przyszłości to są tylko marzenia, a w 
przeszłości tylko wspomnienia szczęścia, które nie mają mocy.  
Brakuje im tego ważnego elementu – Mocy Tworzenia. 
 
Przeszłość jest po to, żebyśmy mogli raz jeszcze poczuć radość 
i piękno chwil, które przeżyliśmy. Przeszłość jest już za nami i 
choć byśmy się bardzo starali, to już nic nie zmienimy. 
Możemy się tylko z nią pogodzić i jeśli chcemy, to zapomnieć. 
W przyszłości również nic nie zmienimy, bo ona jeszcze nie 
nadeszła. Przyszłość jest po to, by marzyć. Marząc układamy 
sobie plan działania i wizje tego, co chcemy stworzyć. Tworzyć 
natomiast, możemy jedynie w chwili obecnej. 
 
 

To właśnie Tu i Teraz 
jest Twoja chwila mocy! 

 
 



 
Być może zabrzmi to niedorzecznie, ale rzeczywistość jest tak 
dziwna dla większości ludzi, że aż straszna. Ludzie się jej boją, 
bo myślą, że to coś obcego. Nie zauważają jaka rzeczywistość 
jest naprawdę. Wolą się oszukiwać niż spojrzeć prawdzie w 
oczy. Boją się zobaczyć jak rzeczywiście wygląda ich życie. 
Być może jest to zbyt straszny widok...? 
 
 

Życie to podróż. 
Zadbaj o to, abyś miał piękne wspomnienia. 

 
 

Zastanawiasz się pewnie, o co właściwie chodzi z tą chwilą 
mocy? 
Działanie, tu i teraz, to jest właśnie moment, w którym możesz 
tworzyć, zmienić coś w Swoim życiu. Marzeniami nie 
zbudujesz Swojego życia. Marzeniami jedynie ułożysz sobie 
plan na życie. Działanie zaś, to coś co realizuje Twoje 
marzenia. Żeby lepiej Ci to przedstawić, wyobraź sobie taką 
sytuacje. Jest piękny, słoneczny i bardzo gorący dzień. Jesteś 
właśnie na przepięknie malowniczej wyspie, gdzieś na końcu 
świata. Leżysz sobie na leżaczku pod parasolem, na pięknej 
plaży z białym jak śnieg piaskiem, Słyszysz tylko delikatny 
szum błękitnej, krystalicznie czystej wody i bicie swojego 
serca. Nagle zaczyna Ci dokuczać ogromne pragnienie. Jakąś 
godzinę wcześniej wypiłeś ostatni łyk zimnego, 
orzeźwiającego drinka owocowego z tradycyjną parasolką. 
Myśl o nim tylko wzmaga Twoje pragnienie. Spoglądasz w 
prawo, tam gdzie Twoja przyszłość, a tam około 200 metrów 
dalej, stoi bambusowy bar z dachem z liści palmy świetnie 
chroniącymi przed słońcem. Myślisz sobie, „to źródełko 
przyniesie mi ulgę w życiu, ochłodzi i ochroni przed żarem”. 



Tylko najpierw trzeba się tam dostać. I tu pojawia się pierwsza 
życiowa przeszkoda. Jak to zrobić? Po pierwsze wstać, ale 
przecież tak przyjemnie się leży, jest wygodnie i nie chce się 
wstawać. Właśnie, nie chce się! To pierwsza przeszkoda. 
Następnie przeraża Cię myśl, że musisz przejść długie 200 
metrów w palącym słońcu, po gorącym piasku, który parzy w 
stopy. Pokonać wszelkie przeciwności losu, ból i cierpienie. 
Tylko po co się tak męczyć, skoro tu jest wygodnie? Wygoda 
zabija motywację. I teraz dojdziemy do rozwiązania zagadki 
naszej chwili mocy. Podczas gdy strasznie  męczy Cię 
pragnienie, pragniesz się napić. Możesz pomyśleć sobie, 
wspomnieć, jak godzinę temu piłeś cudowny, pyszny, zimny 
napój. Oczywiście, możesz sobie pomyśleć, tylko czy ta myśl 
ugasi Twoje pragnienie? Nie, ugasiło je godzinę temu, gdy była 
jego chwila mocy. Teraz już nie ma mocy, jest tylko 
wspomnieniem. A gdy tak wcześniej myślałeś o tym, co musisz 
zrobić, aby dostać się do źródełka? To było wyobrażenie 
przyszłości, układanie drogi do osiągnięcia wyznaczonego 
sobie celu. Czy, gdy pomyślałeś o tej drodze i osiągnięciu celu 
jakim jest szklanka zimnego napoju, to czy Twoje pragnienie 
ustąpiło? Nie, co najwyżej się zmniejszyło, przestało Ci tak 
dokuczać, bo wiara daje siłę. Jednak pragnienia nie ugasiło, bo 
to tylko marzenie, nie mające takiej mocy. Pamiętaj, że tylko 
Twoje Działanie, może zrealizować Twoje marzenia, plany i 
cele. Tylko, gdy podejmiesz decyzje, że w tej chwili wstajesz i 
idziesz, to pomimo przeszkód osiągniesz cel. Przeszkody 
najczęściej tylko wydają się takie duże i straszne, ale gdy już 
zaczniesz działać okazuje się, że łatwo możesz je pokonać. 
Tylko musisz wstać i ruszyć w Swoją Drogę. I dopiero, gdy już 
dojdziesz do baru i poprosisz o napój, otrzymasz go. I to 
właśnie w tej chwili napijesz się pierwszy łyk ze źródełka i 
ugasisz swoje pragnienie. Teraz i tu, w barze, to jest Twoja 
chwila mocy, nie tam na leżaku, gdzie myślałeś o wszystkim 
tylko nie o tym, aby dostać pić. Myślałeś o trudnościach, o 



przeszkodach i problemach jakie spotkasz na drodze, a 
powinieneś myśleć jak te przeszkody pokonać, bo tylko gdy 
zaczynasz działać, pokonujesz przeszkody. 
 
A teraz, weź głęboki oddech... I do dzieła, zrób pierwszy 
krok, wyrusz w Swoją Drogę i zacznij działać! 
 
 

Marzeniami zbuduj przyszłość, 
działaniem pokonaj strach i przeciwności losu 

i osiągnij Swój Cel. 
 

 
Na pewno nie raz spotkałeś się z pewnym uczuciem. 
Przypomnij Sobie taką sytuację. Jedziesz samochodem i zapala 
się czerwone światło. Stajesz. Obok Ciebie zatrzymuje się 
drugi samochód. Zamyślony czekasz na zielone światło. 
Zupełnie nie zwracając uwagi na samochód obok, patrzysz 
przed siebie. Kierowca sąsiedniego auta jest bardzo 
niecierpliwy, nie może się doczekać zielonego i powolutku 
rusza do przodu. I nagle... Odwracasz głowę w jego kierunku. 
Co się wtedy dzieje? Masz dziwne wrażenie, że się cofasz? 
Nie! To świat idzie do przodu, podczas gdy Ty stoisz w 
miejscu. Trzeba cały czas się rozwijać, odkrywać nowe 
rzeczy, uczyć się, bo inaczej zostaniesz w tyle... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Moje marzenia nie mają żadnej wartości. 

Moje plany są jak pył, 
który rozwiewa wiatr niepowodzeń. 

Moje cele są nierealne. 
 

 
Moje marzenia – NIEREALNE! 
Moje plany – NIEREALNE! 
Moje cele – NIEREALNE! 
 

Wszystko jest nierealne, 
o ile w  ślad za tym nie idzie 

DZIAŁANIE! 
 

Zwłoka, która sprawiła, że pozostałem w tyle, była wynikiem 
strachu. Teraz znam tę tajemnicę pochodzącą z głębi 
najdzielniejszych serc. Wiem, że aby przezwyciężyć strach, 
muszę zawsze działać bez wahania, a wtedy zniknie drżenie w 
Moim Sercu. Teraz już wiem, to działanie sprawia, że strach, 
który wydawał się potężny jak lew, maleje do rozmiarów 
mrówki. 
Nie będę unikał zadań, które mam wykonać dzisiaj, ani nie 
przełożę ich na jutro, gdyż wiem, że jutro nigdy nie nadchodzi. 
 
Mówisz sobie „jutro to zrobię, dziś mi się nie chce”. Kładziesz 
się spać. Budzisz się rano i co widzisz? Znów jest DZIŚ! I co, 
znów się nie chce? Zdaje się, że Twoje „jutro” nie nadeszło! 
 
 

Zacznę działać natychmiast!!! 



 
A więc, już od samego rana, zaczynam dzień z hasłem: 

 
To jest najlepszy dzień 

w Moim Życiu! 
 

Dziś będę robił wszystko, na co mam ochotę. Nie słucham 
tych, którzy Mnie ograniczają w złym stopniu. Sam doskonale 
wiem, co jest dla Mnie najlepsze. Jednak wielką mądrością jest 
słuchać rad innych ludzi. Brać sobie do serca, te wszystkie 
wartościowe rady i korzystać z nich. 
 

 
Przeżyję ten dzień, 

jakby to był 
ostatni dzień życia. 

 
Uczynię dzień dzisiejszy, 

Moim największym pomnikiem 
i codziennie będę dawał więcej. 

 
I co uczynię z tym ostatnim, bezcennym dniem, który mi 
pozostał? Po pierwsze zapieczętuję treść Mojego Życia tak, 
aby nawet jedna kropla nie przelała się na piasek. Nie stracę 
ani chwili na biadolenie nad wczorajszymi nieszczęściami, 
klęską, cierpieniami, bo czy powinienem trwonić to, co jest 
dobre, na to co złe? 
Będę zawzięcie unikać wszystkiego co zabija czas. 
Niezdecydowanie zniszczę działaniem, wątpliwości pokryję 
wiarą, strach zagłuszę ufnością. Nie będę słuchać tego, co 



mówią próżniacy, nie będę przebywać z ludźmi o bezczynnych 
rękach, nie będę odwiedzać nierobów. Od tej chwili już wiem, 
że schlebianie lenistwu oznacza okradanie tych, których 
kochamy, z pożywienia, odzienia i ciepła. 
A jeśli to Mój ostatni dzień, będzie on Moim największym 
pomnikiem. Uczynię go najlepszym dniem w Moim Życiu. 
Wykorzystam w pełni każdą jego minutę. Będę się nim 
rozkoszować i podziękuję za niego. Wypełnię każdą godzinę, a 
wszystkie minuty zamienię w coś WARTOŚCIOWEGO. 
 
 

Powitam ten dzień z miłością w sercu. 
 
 

Miłość uczynię Moją najpotężniejszą bronią i nikt do kogo się 
zwrócę, nie będzie mógł oprzeć się tej sile. 
Jak to uczynię? Odtąd będę spoglądać na wszystko z miłością i 
narodzę się na nowo. Będę kochać słońce, gdyż ogrzewa Moje 
ciało, ale będę także miłować deszcz, bo oczyszcza Moją 
duszę. Będę kochać światło, albowiem wskazuje Mi drogę, ale 
umiłuję też ciemność, ponieważ pokazuje Mi gwiazdy. 
Powitam szczęście, dzięki któremu staję się bardziej 
wielkoduszny, ale będę także znosić smutek, który odsłania 
prawdę Mojej Duszy. Przyjmę z wdzięcznością nagrodę, która 
jest zapłatą dla Mnie, ale przyjmę również przeciwności losu, 
ponieważ są dla Mnie wyzwaniem. 
Jak będę postępować? Będę miłować wszystkich ludzi, 
ponieważ każdy człowiek ma zalety godne podziwu, choć 
czasem są one ukryte. Zburzę mur podejrzeń i nienawiści, 
który ludzie wznieśli wokół swych serc, a zamiast niego 
zbuduję mosty, po których Moja Miłość wkroczy do ich Duszy. 
Odtąd będę miłować całą ludzkość. Od tej chwili, Moją Duszę  
opuściła wszelka nienawiść, ponieważ nie mam czasu by 



nienawidzić. Mam tylko czas, by KOCHAĆ. 
Od tej chwili, robię pierwszy niezbędny krok na drodze do 
przemiany w prawdziwego Człowieka. Nawet, jeślibym nie 
miał innych zalet, mogę osiągnąć sukces dzięki MIŁOŚCI. 
Bez niej zaś, doznam porażki, choćbym posiadał wiedzę i 
zdolności całego świata. 
 
 
 

 
 

Spieszmy się doceniać dzień, 
tak szybko przemija... 

 
 
 
 
 

Dzisiaj, będę cieszył się szczęściem dnia dzisiejszego, 
albowiem nie jest ono ziarnem, które składa się w skrzyni, ani 
winem, które trzyma się w beczce. Nie można go 
przechowywać do następnego dnia. Trzeba je ciągle siać, a 
plony spożywać tego samego dnia i od tej chwili tak będę 
czynić. 
                                                            
 
 
 
 
 



Teraz zacząłem właśnie żyć. 
To jest Moja Chwila Mocy. 

Robię teraz wszystko na czym Mi zależy. 
Uwolniłem się ze złego snu. 

 
„Ja nie chcę widzieć jak przemija czas. Ja chcę żyć, żyć chwilą 
i wczuwać się w piękno życia. Wczułem się w tą myśl, ale nie 
do końca. Pierwsze wrażenie, najważniejsze, to od którego 
sobie to wszystko uświadomiłem. Te słowa... To było jak 
hipnoza, świadomy proroczy sen, objawienie. Upadek na samo 
dno i twarde lądowanie. Brutalne starcie z rzeczywistością 
przeplatające się z piękną wizją. 
Zobacz jak przemija czas... Zobacz jak przemija czas... Zobacz 
jak przemija czas... 
Boże, jak mogłem tyle lat zawalić? Jak mogłem być tak głupi?! 
Przepraszam Cię Boże za to, i przepraszam Was wszystkich, 
moi drodzy Przyjaciele, że Mnie tyle czasu nie było. Teraz 
naprawię wszystkie swoje błędy i będę żył jak prawdziwy 
Człowiek, a Wy razem ze mną. Stworzymy sobie piękny świat, 
o jakim każdy z Nas marzy... 
I nagle przebudzenie, wyszedłem z tego, z myślą „dlaczego 
tego nie obejrzałem do końca, żeby zobaczyć co Mnie 
czeka...?” 
A tak po prostu, dlatego. Bo Ja wiem, że moje życie jest piękne 
i realizuję swój pewny plan na szczęście, a nie pogrążam się w 
marzeniach, jak nic nie warty życiowo marzyciel. 
 
 

Obudź się wreszcie i... 
 

Zacznij żyć własnym życiem! 



 
Bo w życiu ważne jest to, 
żeby odnajdywać wśród 
wielu innych, przebłyski 

pięknych i dziwnych chwil 
z naszych snów. 

To krótka, ulotna chwila, 
którą masz wrażenie, że 

już przeżyłeś, ale o bardzo 
wielkim znaczeniu. 

To drogowskaz, znak, że 
idziesz we właściwym 
kierunku, aby spełnić 

Swoje Sny... 
 



 
Ile się można nauczyć, 

 obserwując świat... 
 

Kolejna historia, jak wszystkie opisane tutaj, jest prawdziwa. 
To, samo życie pisze dla Mnie tą książkę. Z każdej, nawet 
najdrobniejszej i z pozoru błahej sytuacji, można się wiele 
nauczyć. A więc nie lekceważ niczego, co przynosi Ci życie. 
 
Pewnego dnia, Kolega napisał do Mnie na Facebooku: 
„czesc to twoj nr tel534 123 456” 
Moja odpowiedź brzmiała: 
„Ty, Ja myślałem, że Ty mi swój numer podajesz. Wziąłem 
więc kartkę i długopis, żeby zapisać i... 
Patrzę, a tu początek taki sam jak mój, to mówię dobrze, bo też 
masz w Playu. Ale... Patrzę dalej i dalej to samo, to mówię już 
bardzo podobny. Patrzę dalej, a tu znowu tak samo, i mówię, 
kurwa! Jak możesz mieć taki sam numer jak Ja? Chyba tu 
czegoś nie rozumiem, może mnie wkręcasz...? I dopiero 
przeczytałem zdanie od początku i doczytałem, że to pytanie 
czy... To mój numer?” Przeczytałem najpierw dwie poprzednie 
wiadomości i się pogubiłem... 
 
I tak to właśnie jest w życiu. Trzeba wszytko „czytać” od 
samego początku, bo pozory mylą. Często mylnie myślimy, że 
wszystko jest oczywiste i wszystko rozumiemy, a wcale tak nie 
jest! Pozwól czasem, aby ktoś wytłumaczył Ci coś, czego nie 
do końca możesz być świadomy. Sam przyjrzyj się czasem 
czemuś, co budzi wątpliwości. Przewiń do początku i 
przeczytaj jeszcze raz. Nawet jak od początku coś rozumiesz, 
to dociekaj dalej, bo czasem prawda jest ukryta głębiej. 
Zazwyczaj, w natłoku spraw, patrzymy na świat tylko 



powierzchownie. To tak, jak gdy czegoś szukamy, szukamy po 
wszystkich szafkach i szufladach, zaglądając tylko 
powierzchownie. Pośród naszego bałaganu gubimy się, sprawia 
on, że nie szukamy dokładnie. Czasami coś leży na samym 
wierzchu, a jednak nie dostrzegamy tego pośród naszego 
chaosu. A często coś jest schowane głęboko, na samym końcu, 
w samym ciemnym rogu szafy. Zaglądaj dokładnie, otwieraj 
wszystkie drzwi do końca, przejdź przez nie, a znajdziesz 
więcej. Zawsze znajdziesz wszystko to, czego szukasz. Tylko 
uporządkuj swoją „szafę”, a wtedy więcej pozytywnych rzeczy 
i myśli, więcej pięknych chwil znajdziesz w swoim życiu. 
 
 

 
Nie można uciekać od problemów, 

trzeba zawsze je rozwiązywać od razu, 
 jak tylko się pojawią. 

Bo, gdy odkładasz je na później, 
narastają i tworzy się ogromny bałagan... 

 
 
 

Pewnego pięknego i słonecznego popołudnia, spacerowałem 
sobie po parku na „Zdrowiu”. Przepiękne, ciche i spokojne 
miejsce. Na ławeczce przy stawie, siedziała sobie kobieta. 
Mogła mieć około 30 lat. Relaksowała się w promieniach 
słońca z kuflem zimnego piwa z pobliskiego baru, rozmawiając 
przez telefon. Przechodząc obok Niej, usłyszałem jak mówi: 
„...Wolę być lekkoduchem, niż się wszystkim zamartwiać...” 
Na co Ja, odpowiedziałem Jej: „popieram”, spojrzeliśmy na 
Siebie i zaczęliśmy się śmiać... 



 
 

Nie zamartwiaj się czymś, 
na co i tak nie masz wpływu. 

Tym, na co masz wpływ, 
też się nie zamartwiaj, 

tylko rozwiązuj problemy. 
Zamartwianie się nic nie zmieni, 
a tylko psuje Twój dobry nastrój. 

Ciągłe zamartwianie i tak 
nie zmieni rezultatu. 

 
 
 
 
 

Każde działanie wytwarza energię, 
która powraca do Nas 

w podobnej formie. 
Co posiejemy, to zbierzemy. 

 
 

Karma, jest zarówno działaniem, jak i konsekwencją tego 
działania. To przyczyna i skutek jednocześnie. Każde działanie, 
powoduje podobną w skutkach reakcję. Karma jest jak 
bumerang, zawsze wraca. 
Prawo karmy jest banalnie proste, bo przecież oczywistym jest, 
co zasiejesz, takie plony zbierzesz. Skoro siejesz pszenicę, nie 



oczekujesz przecież, że wyrosną pomarańcze? Nielogicznym 
zatem jest myślenie, że gdy ciągle robimy komuś na złość, 
wyrządzamy krzywdę, zadajemy ból i cierpienie, to otrzymamy 
w zamian uśmiech, radość i szczęście. Wróci to do nas w 
podobnej formie, bólu i cierpienia. Zapewne znasz 
powiedzenie, „nie rób drugiemu, co Tobie nie miłe”? Jeśli do 
tej pory nie znałeś sensu tych słów, to myślę, że teraz już stały 
się jasne. 
A zatem, kiedy podejmujemy działania, które przynoszą 
szczęście i powodzenie innym, zbieramy karmiczny owoc 
szczęścia i powodzenia. 
Dlatego, tak ważnym jest świadome dokonywanie wyboru, i to 
jak najlepszego wyboru, biorąc pod uwagę dobro Twoje, jak i 
ludzi, których ten wybór w jakiś sposób dotyczy. Więc, jeśli 
chcesz stworzyć szczęście w życiu, musisz nauczyć się w 
chwili obecnej zasiewać ziarno przyszłości. A tym ziarnem są 
dobre i konstruktywne decyzje, zamiary i intencje. 
Uświadom sobie powagę prawa karmy w Twoim życiu, bo 
przed nią, podobnie jak przed przeznaczeniem nie uciekniesz. 
To tak, jak coś podrzucone do góry zawsze musi spaść, tak 
Twoje uczynki powrócą do Ciebie zgodnie z zasadami karmy. 
Bo chyba zdajesz sobie sprawę, że jeśli podrzucisz małe, zgniłe 
jabłko, nie spadnie przecież duży, świeży, soczysty, zdrowy 
owoc. I nigdy nie łudź się, że oszukasz karmę. Można 
oczywiście podrzucić coś bardzo wysoko, a co za tym idzie 
spadać będzie dłużej, ale to tylko odwlecze się w czasie, bo 
przecież i tak prędzej czy później, bliżej bądź dalej od Ciebie 
spadnie. Pamiętaj, że Twoja karma, jeśli nie dotknie w tej 
chwili bezpośrednio Ciebie, to odbije się na Twoich 
najbliższych. Żyjąc nieświadomie nie unikniesz jej kary za złe 
postępowanie. 
Zawsze przed podjęciem decyzji zadaj sobie pytania: 
„Jakie będą konsekwencje tej decyzji?” 
oraz 



„Czy ta decyzja przyniesie zadowolenie i szczęście Mnie, a 
także osobom, na które będzie miała wpływ?” 
 
 
 
 

A więc od teraz, 
już zawsze i w każdym momencie, 

będę świadomy swoich decyzji, 
bo wiem, że najlepszą drogą 

do przygotowania każdej 
przyszłej chwili, 

jest 
BYCIE ŚWIADOMYM TERAZ! 

 
 
 
 

Odczuwanie chwili obecnej. 
 

Najlepszym sposobem na odczuwanie chwili jest coś, co tak na 
prawdę mało kto potrafi robić – milczeć. Milczenie jest 
najlepszym sposobem. Chwila ciszy, gdziekolwiek jesteś. 
Wyłączenie swojego wewnętrznego dialogu. Niemyślenie o 
życiu, niemyślenie o czymkolwiek. To taka chwila poświęcona 
na to, by po prostu  BYĆ. Nic nie mów, nie słuchaj muzyki, nie 
oglądaj telewizji, nie myśl o sprawach dnia codziennego, 
problemach i obowiązkach, przyjemnościach i rozrywkach. Nie  
oceniaj niczego, co się wokół Ciebie dzieje, po prostu bądź i 
biernie obserwuj. Bądź tu, gdzie teraz jesteś, ale tak jakby Cię 
nie było. Świadomy, ale nieobecny w materialnym świecie. 



 
 
 
 
Tylko Ty i cały świat. Jego życie w chwili obecnej, bez tego co 
było, bez wspomnień, i bez tego co będzie. Odczuwaj tylko to, 
co jest teraz. Poczuj swoje ciało, uświadom sobie jego 
istnienie. Wsłuchaj się i poczuj bicie swego serca. 
Podejrzewam, że na co dzień tego nie robisz. A gdy nie dajesz 
sobie okazji do doznawania ciszy i chwili obecnej, rośnie 
gwałtowność i chaos Twojego wewnętrznego dialogu, który 
zaczyna zakłócać Ci całe odczuwanie życia. 
Pewnie nie raz czułeś się nieswojo, gdy nagle zapadła 
całkowita cisza? Nie było żadnych dźwięków wkoło, a jednak 
nagle stało się tak głośno? Wyrwany z chaosu dnia, 
nieprzyzwyczajony do ciszy, zaczynasz odczuwać jak Twój 
wewnętrzny dialog staje się coraz głośniejszy i bardziej 
burzliwy. Masz dość tej „krzyczącej na cały regulator ciszy”. 
Pragniesz ją przerwać. Odczuwasz nieodpartą potrzebę 
mówienia, żeby tylko przekrzyczeć te dziwne głosy w Twojej 
głowie. Ale teraz przychodzi czas na trening Twojej silnej woli. 
Nie zwracaj uwagi na te głosy, które słyszysz. Nie zwracaj 
uwagi na obrazy jakie pokazuje Ci umysł. Skup się jedynie na 
tym, co widzą Twoje oczy i słyszą Twoje uszy, a wkrótce Twój 
wewnętrzny dialog zacznie ustawać. Twój umysł wyciszy się i 
stanie się spokojny, a cisza stanie się tak głęboka, że aż 
poczujesz być może bardzo dziwne, ale jednocześnie piękne 
uczucie. Odczujesz wreszcie naturalny stan człowieka. 
Odczujesz świat w jakim żyjesz. Odczujesz coś 
najważniejszego w Twoim życiu – WŁASNE ŻYCIE. 
 
 
 
 



Pozwól, że zabiorę Cię teraz na małą wycieczkę, krótki spacer 
po parku, gdzie będziemy mogli porozmawiać sobie o 
odczuwaniu chwili obecnej. Mnie tam z Tobą nie będzie, 
jedynie Mój głos będzie prowadził Cię, na co zwracać uwagę. 
Wyobraź więc sobie... jest niedziela, 6 rano. Piękny słoneczny 
poranek. Wchodzisz właśnie do najpiękniejszego parku jaki 
tylko możesz sobie wyobrazić. Dookoła uderzająca cisza. 
Pustka, nie ma tam absolutnie nikogo. To oczywiste, jest 
przecież niedziela, 6 rano, każdy normalny o tej godzinie śpi. 
Ale nie Ty. Ty zaczynasz właśnie swoją podróż. Podróż po 
chwili obecnej, która raz na zawsze odmieni Twoje życie. 
Dzięki której, właściwie, zaczniesz dostrzegać coś, czego od 
dawna nie dostrzegałeś. Coś, co zawsze było wokół Ciebie, a 
jednak jest tak obce... Zobaczysz jaki świat jest naprawdę i jak 
może różnić się od tego, w jaki sposób Ty go postrzegasz, 
żyjąc karmiony chaotycznymi wizjami swojego umysłu. 
Pośród tej ciszy, zaczynasz słyszeć tak głośny chrzęst 
kamyczków, którymi usypany jest chodnik pod Twoimi 
stopami, że masz wrażenie, że ten dźwięk obudziłby nawet 
umarłego. Zwalniasz więc, swój zbyt szybki z resztą krok i 
powolutku i po cichu spacerujesz dalej. Odczuwasz nagle taką 
przyjemną ulgę. Naszła Cię myśl: „po co właściwie się tak 
spieszyć?” i to właśnie uświadomienie sobie tego sprawiło, że 
zeszło z Ciebie całe napięcie. Czujesz jak Twoje ciało się 
odpręża, zaczyna Ci być coraz bardziej przyjemnie. Zmęczenie 
i senność powoli odchodzi w zapomnienie. Bierzesz głęboki 
wdech. Czujesz jak świeże, chłodne, orzeźwiające powietrze 
wypełnia płuca. Jak każdy, głęboki oddech nasyca całe Twoje 
ciało tlenem i coraz bardziej budzi Cię do życia. Twój umysł 
staje się coraz bardziej trzeźwy i zaczyna dostrzegać coraz 
więcej szczegółów. Podczas kolejnego wdechu, zaczynasz czuć 
jak bije Twoje serce. Tak, masz serce, które daje Ci życie, a Ty 
nawet nie zwracałeś na nie uwagi. Czujesz jak pompuje krew 
do całego ciała, a jego bicie, jak bęben na okręcie, wyznacza 



rytm Twojego życia. Uświadamiasz sobie, jak razem z krwią, 
dostarcza energię do każdej komórki w Twoim ciele. Jak 
odżywia ją, po to abyś mógł żyć i cieszyć się życiem. Właśnie 
odzyskałeś świadomość swojego ciała. W tej samej chwili 
poczułeś, jak delikatny, rześki wiatr smyra Twoje ciało, a 
promienie słońca ogrzewają Twoją skórę. I ten właśnie wiatr, 
„wind of changes”, porwał Twoją uwagę w zupełnie inne 
miejsce.  Pokazał Ci, że poza Tobą, poza Twoim ciałem, poza 
czubkiem Twojego nosa, jest jeszcze coś... Cały świat, który 
Cię otacza. Zaprowadził Twoje zmysły wprost do przyrody. 
Ujrzałeś piękne, wysokie drzewa, w których słońce odbija się 
pięknem kolorów. Usłyszałeś jak wiatr szumi pośród liści i 
porusza gałęziami. Zobaczyłeś jak przemieszcza po błękitnym 
niebie białe obłoki, które tworzą niesamowite kształty. Blask 
słońca sprawia, że mrużysz oczy. One potrzebują światła, ale 
muszą się do niego przyzwyczaić, aby w pełni się otworzyć, bo 
do tej pory żyły w mroku. Żyły w mroku niewiedzy, chaosu i 
szarości dnia codziennego. Choć patrzyły, to jednak nic nie 
widziały. Nie przestawaj patrzeć na ten boski blask, który teraz 
Cię oślepia. On otworzy Twoje oczy do końca. Pokaże Ci 
wszystko, co tylko zapragniesz zobaczyć, ale Ty, już nigdy nie 
przestawaj patrzeć. I idź dalej swoją drogą i poznawaj świat. 
Doceniaj jego piękno i każdego dnia pragnij więcej. A Twoja 
podróż nigdy się nie skończy... 
Wróćmy teraz na chwilkę do początku Twojej podróży, do dnia 
dzisiejszego, w którym wszystko się zaczęło... 
Pamiętasz ten dźwięk kamyczków, który miałeś wrażenie, 
obudziłby nawet umarłego? On wtedy naprawdę to zrobił... 

 
 

Obudził umarłe w Tobie uczucia... 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak więc, recepta na szczęście 
jest prosta - 
Żyj chwilą, 

kochaj i bądź kochanym... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Mam cel w życiu... 
 
 
 
 
 
 
 
 



Żaden wiatr nie jest dobry 
dla okrętu, który nie zna 

 swojego portu przeznaczenia. 
                                                   

                                          Konfucjusz 
 

 
„Ziarno, by mogło wzrosnąć i rozmnożyć się, trzeba zasiać do 
ziemi, w mroku. Moje porażki, rozpacz, niewiedza i 
nieudolność są mrokiem, w którym zasiano Mnie, bym dojrzał. 
Teraz, podobnie jak ziarno, które zakiełkuje i przyniesie plon 
tylko wtedy, gdy odżywi Je deszcz i słońce, i ciepłe wiatry, i Ja 
powinienem karmić swoje ciało i umysł, by spełniły się Moje 
marzenia. 
Jak to osiągnę? Najpierw wyznaczę sobie cele na dzień, potem 
na tydzień, miesiąc, rok, i całe życie. 
Wielkość Moich celów nie będzie Mnie przerażać, choć może 
nie jeden raz upadnę, zanim Je osiągnę. Jeśli się potknę, znów 
się podniosę i nie będę przejmował się Moimi upadkami. 
Nieistotne jest wznoszenie się ponad innych, najważniejsze – 
to wznieść się ponad samego Siebie. 
Nie popełnię nigdy, tej okropnej zbrodni, mierzenia w swych 
celach życiowych zbyt nisko.” 
 
 

Chęć zrobienia czegoś, 
jest marzeniem. 

Aby się spełniło potrzebny jest plan, 
który doprowadzi Cię do celu. 



Marzenie to myśl, wizja. 
 To coś, co pozwala Ci zacząć. 
Aby spełnić Swoje marzenia, 

musisz ułożyć sobie dokładny plan 
w jaki sposób chcesz Je zrealizować 

i 
ZACZĄĆ DZIAŁAĆ!!! 

 
W innym przypadku Twoje marzenia 

pozostaną tylko marzeniami... 
 

Ten plan, to właśnie droga do realizacji Twoich celów. Cel 
wcale nie musi być Twoim marzeniem. Każdego dnia 
realizujesz przecież wiele celów, o których wcale nie marzysz, 
ale musisz je zrealizować. Na przykład, gdy wstajesz rano 
Twoim pierwszym celem może być poranna toaleta, kawa, 
śniadanie, wyjście z domu oraz dotarcie do pracy. Jadąc do 
pracy, Twoim celem jest wsiąść do autobusu, który Cię tam 
dowiezie. Ale zanim znajdziesz się w autobusie, realizujesz 
Swój plan jak się do niego dostać. Przecież nie otwierasz oczu i 
autobus nie podjeżdża Ci pod samo łóżko. Musisz wszystkie 
czynności począwszy od pobudki, dokładnie zaplanować. O 
której godzinie wstać, aby zdążyć wykonać wszystkie poranne 
czynności. O której godzinie wyjść z domu, aby być na czas na 
przystanku. Jaką drogą tam dojść. W jaki autobus wsiąść i 
gdzie wysiąść. 
Teraz wyobraź sobie, że zamiast do pracy, jedziesz tym 
autobusem spełnić swoje marzenie. Powiedzmy, że Twoim 
marzeniem jest nowiutki Mercedes. Więc, na przystanek już 
dotarłeś i wsiadłeś w odpowiedni autobus, który zawiezie Cię 
do salonu, gdzie kupisz sobie swoje wymarzone autko. Jesteś 



już w salonie, oglądasz i wybierasz najpiękniejsze auto, jakie 
tam znalazłeś. Zapragnąłeś nim wrócić do domu. Jeszcze tylko 
drobne formalności, spisać dane do faktury i ubezpieczenia, 
zrobić przelew na drobną kwotę 500 tysięcy złotych i 
jedziesz... 
Aauuu! I co, zabolało? Po marzeniach? Nie masz 500 tysięcy? 
Są więc teraz dwa wyjścia, poddać się i pozwolić swoim 
marzeniom się rozpłynąć, albo... 
Ułożyć sobie kolejny plan na to, jak zdobyć 500 tysięcy, 
zarobić je i kupić sobie Mercedesa. Na tym polega życie, ciągle 
wyznaczasz sobie coraz to nowe cele, układasz plan jak je 
osiągnąć i realizujesz je, na końcu dostając to, czego 
pragniesz... 
Jednak ludzie często boją się słowa „cel”, jest dla nich czymś 
obcym, nie wiedzą co to w ogóle jest i do czego służy. Więc jak 
mogą realizować coś, o czym nie mają pojęcia, do czego nikt 
im nie dał instrukcji? 
Czym więc jest cel? Mówi się, że gdy Twoje marzenie staje 
się celem, to jesteś już na dobrej drodze do spełnienia go. 
Celem, jest uświadomienie sobie, co się chce osiągnąć i 
podjęcie świadomej decyzji o realizacji planu działania, który 
doprowadzi Cię do osiągnięcia go. To takie proste. 
Dlaczego więc, tak wielu ludziom nie udaje się osiągnąć 
swoich celów? 
Po pierwsze, brak uporu i wytrwałości. Każde niepowodzenie i 
przeszkoda zniechęca człowieka i oddala od celu. Zauważ, jak 
uparte i wytrwałe potrafią być dzieci. Dziecko zawsze znajdzie 
rozwiązanie problemu. Jeśli coś nie idzie w ten sposób, to 
zajdzie go od drugiej strony. Utkwiła Mi w głowie pewna 
sytuacja z tym związana. Widziałem kiedyś jak 7-8 letni 
chłopiec usiłował przedostać się do swojego kolegi na końcu 
autobusu. Jednak na przeszkodzie stała Mu grupka dorosłych 
ludzi, którzy zastawili całe przejście. Chłopiec nieśmiało 
próbował zwrócić na siebie ich uwagę, przeprosić i przejść 



obok. Jednak ci ludzie byli zbyt zajęci rozmową i nawet nie 
mieli pojęcia, że chłopiec chciał przejść. I co, myślisz, że 
chłopiec się poddał? A może czekał cierpliwie, aż ktoś raczy go 
zauważyć? Nic podobnego, On miał jasno sprecyzowany cel - 
dostać się do kolegi. Bardzo tego chciał i nie mógł się już 
doczekać, więc jego nieograniczony umysł, pozwolił mu 
znaleźć inną drogę. Dosłownie przeczołgał się pod fotelem, 
ominął tą grupkę ludzi i osiągnął swój cel. 
Który dorosły odważył by się na takie posunięcie? 
Dziecko nigdy się nie poddaje i zawsze dąży do osiągnięcia 
celu i dostaje to, czego chce. Jeśli oczywiście dorośli nie 
zniszczą całego planu... Bo to właśnie dorośli często 
zatrzymują się na pierwszej nieudanej próbie rozwiązania 
problemu, albo co gorsza, coraz częściej nawet nie podejmują 
żadnej próby! 
Nie wiedzieć, że istnieją ograniczenia... 
Tak powinniśmy wychowywać Swoje Dzieci. 
 
 

Wygrywają Ci, 
 którzy się nie poddają. 

Zawsze, za każdym razem 
trzeba spróbować jeszcze raz, 
aż do czasu, kiedy się uda... 

 
 

Po drugie, nie zapisują swoich celów. Człowiek łatwo 
zapomina, szczególnie, gdy się do czegoś zniechęci. Jednak, 
pośród chaosu życia codziennego, bardzo łatwo zapomnieć 
również  i o tym, o czym marzymy i robimy z przyjemnością. 
W życiu trzeba trzymać się wyznaczonego sobie toru i ciągle 
kontrolować swoje położenie, bo inaczej nigdy nie będziesz 



wiedział gdzie się aktualnie znajdujesz, a przez to nie wiesz 
nawet dokąd zmierzasz. Bo przecież jak możesz dotrzeć do 
wyznaczonego miejsca, nawet jeśli masz bardzo dokładną 
mapę, skoro nie wiesz, gdzie się znajdujesz? W którą stronę 
pójdziesz? A czy teraz, wiesz w ogóle gdzie jesteś i dokąd 
zmierzasz? 
Gdy nie kontrolujesz swoich celów, Twoje życie wymyka się 
spod kontroli. To tak, jak byś miał w domu 5 tanich, 
niedokładnych chińskich zegarków. Po paru miesiącach, gdy je 
zostawisz bez kontroli, każdy wskazuje inny, zły czas i nigdy 
nie wiesz, która tak naprawdę jest godzina... 
 
 

Codziennie Swoją podróż 
zaczynam w miejscu, w którym 

skończyłem poprzedniego dnia... 
 

Zapisuj Swoje cele i prowadź pamiętnik, w którym zapisujesz 
wszystko to, co dobrego Cię spotkało, to co Cię czegoś 
nauczyło i każdy osiągnięty cel, ważne porażki wraz z 
rozważaniami na ich temat. Dzięki temu lepiej poznasz Siebie, 
Swoje potrzeby, pragnienia, lęki, obawy. Pamiętaj, że musisz 
wyeliminować wszystkie złe myśli i odczucia, bo one Cię 
ograniczają, wprowadzają chaos i nieład w Twoim życiu oraz 
wprowadzają złe samopoczucie. 
Wypisz wszystkie dobre cechy, których powinieneś się trzymać 
i rozwijaj Je, jak również wszystkie złe nawyki, które musisz 
usunąć ze Swojego życia. Obu trzeba być świadomym, żeby 
osiągnąć to, co się chce. „Zanurz Mnie w powodzi dobrych 
nawyków, tak aby złe poszły na dno...”, jednak to nigdy nie 
zadziała, jeśli nie będę ich świadomy. 
Musisz się pozbyć zwrotów typu: „Wiecznie coś idzie nie 
tak...”, „Nic Mi się nigdy nie udaje...”. Utwierdza to w 



przekonaniu, że zło i niepowodzenie w Twoim życiu trwać 
będzie wiecznie. Zwracaj baczną uwagę na słowa jakie 
wypowiadasz. Wszystkie złe i niekonstruktywne zapisujesz, 
żeby pamiętać, że masz się ich pozbyć ze swojego słownika i 
zastąpić je konstruktywnymi, nastawionymi na rozwój 
słowami. 
 

Pamiętaj! 
Lekcja wyciągnięta z porażki 

jest Twoim sukcesem. 
 
 

Nie ma rzeczy niemożliwych! Jeśli nie jesteś w stanie czegoś 
zrobić, powiedz Sobie, że nie jesteś w stanie zrobić tego teraz, 
ale za jakiś czas będzie to możliwe. 

 
 

Mówi się, że jedyna różnica 
między marzeniem a celem, 

to wyznaczenie daty... 
 
 

Mów otwarcie i dokładnie czego oczekujesz od życia. 
Przy każdym celu, umieść orientacyjną datę, kiedy chciałbyś 
ten cel osiągnąć. 

 
 
 
 



Większość ludzi widzi to, 
czego naprawdę nie ma, 

a nie widzi tego, 
co naprawdę jest... 

 
 
 
 

Zapomniany cel niszczy życie... 
 

Wiele się słyszy, dlaczego trzeba zapisywać swoje cele. W 
każdych książkach czy seminariach motywacyjnych kładzie się 
nacisk na to, aby zapisywać je po to, aby iść do przodu, by nie 
zboczyć z wyznaczonego kursu i osiągnąć cel. Jednak, jak to 
zawsze w życiu bywa, jest jeszcze druga strona medalu, 
ciemna strona życia, o której raczej się nie mówi... 
Zapisywanie swoich celów uchroni nas przed niekontrolowaną 
ich realizacją. Gdy obierzemy sobie jakiś cel i zaczynamy go 
realizować, często bywa że o nim zapominamy i podświadomie 
go realizujemy nie mając nad nim kontroli, bo nie pamiętamy, 
co mielibyśmy kontrolować. Jednak  pamiętaj, że 
podświadomość nigdy nie zapomina. Człowiek ma doskonałą 
pamięć, która pamięta wszystko. Realizujemy swoje cele, czy 
tego chcemy czy nie, czy są dobre czy złe. Dlatego 
zapisywanie celów, pozwoli nam kontrolować wszystkie cele i 
nie zapomnieć o żadnym z nich. W tym przypadku mam na 
myśli cele, które działają na niekorzyść naszą i osób z nami w 
jakiś sposób powiązanych. Polskie społeczeństwo jest 
doskonałym przykładem niszczycielskiej siły zapomnianych 
celów. Obraz ludzkiej klęski wynikającej najczęściej z buntu i 
nieporozumień. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jest tak 
wiele nieudanych związków, tak wiele rodzin, którym alkohol 



zniszczył życie? Myślę, że znany Ci jest taki oto scenariusz: 
Mówi mąż do żony: 

− Wychodzę... 
− Gdzie? 
− Z kolegami na piwo... 
− Nigdzie nie idziesz! 
− A właśnie, że idę! 
− Nie będziesz znowu pił! 
− A właśnie, że będę! Nie będziesz mi mówić co mam 

robić! 
W tym krótkim, ale jakże destrukcyjnym scenariuszu, zawarta 
jest tajemnica niepowodzeń i dramatu bardzo wielu ludzi... 
Te niepowodzenia zaczynają się od konfliktu interesów 
pomiędzy mężem i żoną. On chce wyjść, ona chce żeby został. 
Dwa różne bieguny, każdy zwrócony w swoją stronę. Konflikt, 
kłótnia, ich małe piekło. Ale to jeszcze nic, różnica poglądów 
nie niszczy ich życia. Prawdziwe piekło zaczyna się, gdy do 
władzy dochodzi ich urażone Ego, ich urażona duma. Bunt, to 
on ma ogromną moc. Przecież facet nie pozwoli sobie, żeby 
baba mu rządziła co ma robić. I żeby postawić na swoim, robi 
dokładnie wszystko to, czego ona nie chce. Przyszedł więc 
pijany nad ranem do domu, mała awantura i poszli spać. 
Wyspali się, pogodzili się, zapomnieli o całej sytuacji. Jednak 
przychodzi kolejny weekend i proszę, sytuacja się powtarza. 
I tak tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, jest coraz 
gorzej. Dawno zapomnieli już o tej pierwszej kłótni, tej od 
której się to wszystko zaczęło. Zapomnieli już dlaczego dzieję 
się w ich życiu tak, jak się dzieje. Jednak ich podświadomość 
nie zapomniała. Dokładnie pamięta każde wypowiedziane 
słowo obietnicy, którą mąż złożył swojej żonie. Jak to będzie 
pił ile chce i kiedy chce, i że nie będzie robił tego co ona chce. 
Więc ciągle po złości robi jej na przekór. Wpadają w błędne 



koło coraz bardziej się od siebie oddalając. Oddalają się od 
wszystkich wspólnych marzeń, planów i celów. Teraz, ich 
głównym celem jest robienie sobie na złość i niszczenie sobie 
życia. A wszystko to przez kilka słów, kilka obietnic, które dali 
sobie tej pierwszej kłótni. I o nich zapomnieli... 
 
Ludzie popełniają błąd i zamiast usunąć przyczynę tego 
problemu, patrzą wstecz na skutki tego błędu. Zamartwiając się  
co zrobili źle, popełniają kolejne błędy, które narastają, bo 
przestają obserwować co się wokół nich dzieje. Przestają żyć 
chwilą obecną, a skupiają się na przeszłości, na wspomnieniach 
tego błędu i jego skutków. Zapominają o przyczynie tego 
problemu. A przecież to przyczyna problemu, ten błąd, zawiera 
w sobie jego rozwiązanie. Kiedyś widziałem, jak malutki, 2-3 
letni chłopiec kręcił się w kółko ze szklanką soku w rączkach. 
Kręcił się tak w „wirze błędnego koła” i w pewnym momencie 
wylał trochę soku. Gdy to zauważył dalej się kręcił, ale teraz 
nie zwracał już uwagi na szklankę, jak to robił przed chwilą, 
tylko patrzył za siebie na podłogę, na ten rozlany sok. I tak 
patrząc na to co zrobił, przestał zupełnie kontrolować szklankę, 
więc wylewał jeszcze więcej, i więcej... Cały czas obserwując 
swoje „porażki”... 
 
 

Diabeł tkwi w szczegółach... 
 
 

Jeśli pewne rzeczy Ci w życiu nie wychodzą, to znaczy, że coś 
robisz źle. Każdy szczegół ma znaczenie. Dopiero kiedy to 
dostrzeżesz i poprawisz drobne szczegóły, wtedy większe 
sprawy zmienią się na lepsze. 
 
 



 
 

Perfekcja to skupianie się na tym, 
co robisz w danej chwili. 

Chaos tworzy stan, 
w którym myślimy o czymś innym, 

a nie o tym 
co właśnie robimy. 

 
 

 
Strach, tak samo jak miłość, zaślepia i sprawia, że nie widzimy 
tego jak sprawy rozwijają się naprawdę. Przyjmij wszystko to, 
co przyjdzie. Każdą myśl, sytuację, uczucie. Wejdź w to, 
poczuj, zrozum, zamiast przesłaniać to strachem. Życie ma dla 
Nas plan, nie koniecznie taki jakiego byśmy sobie życzyli. 
Więc jeśli nie robimy nic, aby kontrolować swoje życie i 
układać je po swojemu, życie toczy się własnym torem. Wtedy 
pojawia się wytłumaczenie „nie mogłem nic zrobić...”. 
W momencie, w którym uświadamiamy sobie ważną dla nas 
sprawę, przenosimy się na „wyższy poziom życia”, dzięki 
czemu możemy uniknąć tego, czego nie chcemy i nie dać się 
wciągnąć w pułapki życia. 
 
 

Wola boża wszystko ułoży... 
 
 

 
Dzisiaj Ja pomagam Tobie, a kiedyś Ty, być może pomożesz 



Mnie i na odwrót. Życie zmienia się jak w kalejdoskopie. 
Trzeba płynąć cały czas z dobrym prądem i uważać na te złe 
prądy, które spychają nas na ciemną stronę życia. Czasem 
zdarza się tak, że masz trudny okres w życiu, ale pamiętaj, że 
nigdy nie wolno się załamywać. Po prostu zaufaj Bogu i 
przyjmij z pokorą nauki, jakie chce Ci przez to przekazać. Bóg 
ma dla Ciebie plan jak nakierować Cię na właściwy tor, którym 
powinieneś iść przez życie, nawet jeśli w to nie wierzysz i nie 
zwracasz na to uwagi. Bóg nigdy nie chce dla Ciebie źle. Robi 
wszystko, abyś dążył do realizacji głównego celu człowieka, 
którym jest dążenie do szczęścia przez rozwój i miłość. 
 
 

 
Poznaj sens przeznaczenia... 

 
 

Przeznaczenia nie da się oszukać, ale z przeznaczeniem można 
wygrać! Przeznaczenie jest Twoim wyborem. Odbiciem 
Twojego zachowania, postępowania, wiary i myślenia. 
To Ty, kreujesz Swoje przeznaczenie, więc już od dziś możesz 
zacząć Je zmieniać...! 
 
 

Cierpienie można zabić 
większym cierpieniem, 

tylko czy warto...? 
 
 
 

Pamiętaj! 



Zawsze zmieniaj wszystko na lepsze. 
 
 

Mówiąc, „mam nadzieję, że coś tam...”, to tak jakbyś 
powiedział, „mógłbym to zrobić, ale mi się nie chce. 
Poczekam, aż samo do mnie przyjdzie...”. Ale jak wiesz, nigdy 
samo nie przychodzi. 
Plan „od jutra coś zrobię...”, nigdy nie wychodzi. Nigdy nie 
działa, bo nie zaczynasz wczuwać się w to już dziś. Jak wiesz, 
to dziś, tylko w tej chwili jest czas, w którym możesz coś 
zrobić. Gwarantuję Ci, że jutro zapomnisz o tym, co chciałeś 
zrobić. Jutro nie nadchodzi nigdy, zawsze jest dziś! 
 
 

 
Zwolnij czasem, 

warto być drugim... 
 
 

Warto skupić się na szczegółach, docenić detale i piękno życia, 
cieszyć się życiem, zamiast nieustannie biec do celu, by tylko 
osiągnąć metę... 
Chcąc osiągnąć cel, skup uwagę na tym co musisz zrobić aby 
go osiągnąć, a nie na samym celu, gdyż wtedy idziesz na ślepo 
i nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego co robisz źle. 
 
 

Mam Swój Cel, 
inny od wszystkich... 

 



Nic nie dzieje się na próżno, 
każdy ma swoją misję... 

 
 
 
Kolejny ambitny, pełen zapału dzień w pracy... 
Tak sobie stałem, przy otwartych drzwiach hali. Niebywały 
upał łagodził przyjemny podmuch chłodnego, orzeźwiającego 
wiatru. Patrzyłem na piękne słońce i bezchmurne niebo. To 
wszystko, co pięknego mogłem wtedy zobaczyć. Cały świat 
przesłoniła mi ogromna ściana kolejnej hali. Stojąc za kratami 
pytałem sam Siebie, jak długo będę jeszcze tkwił w tym 
więzieniu? Muszę ruszyć z miejsca i uciec stąd! Nauczyć się 
jak być zamożnym, bogatym człowiekiem i żyć pięknie. Bo 
przecież są tak piękne miejsca na świecie, które warto 
odwiedzić, tyle ciekawych rzeczy do zrobienia. Po co wciąż 
tkwić w czymś, co nie przynosi owoców? Bóg daje Nam tak 
piękne myśli. Dlaczego z nich nie skorzystać? Teraz nauczę 
Siebie jak żyć, a później nauczę tego samego Ciebie... 
 
 
 
 
 

Człowiek, kopalnia pomysłów...! 
Zacznij stawać się Człowiekiem, 

a zobaczysz ile pięknych pomysłów 
w Tobie tkwi 

i 
czeka, aż Je odkryjesz... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogactwo jest 
w Moim Sercu, 

w tym co 
kocham... 

 
 
 
 
 



 
 

Biorę od życia wszystko to, 
czego zapragnę. 

Bo daję od Siebie wszystko to, 
czego pragną inni Ludzie... 

 
 

Dawno, dawno temu w odległej krainie, żył sobie pewien 
młodzieniec. Pewnego dnia udał się do lasu, gdzie mieszkał 
Jego duchowy Mistrz i rzekł do Niego: 

− Mistrzu, pragnę posiąść nieograniczone bogactwo, aby 
 dzięki niemu nieść szczęście i uzdrawiać świat. Proszę, wyjaw 
Mi sekret życia w dostatku. 
Mistrz odpowiedział: 

− W Sercu każdego człowieka mieszkają dwie Boginie. 
Wszyscy głęboko kochają te Najwyższe Istoty. Jest 
jednak pewna tajemnica, którą musisz poznać i którą 
teraz przed Tobą odkryję.  Chociaż kochasz obie 
Boginie, musisz otaczać większą troską jedną z Nich. 
To Bogini wiedzy, a imię jej Sarasvati. Poszukuj Jej, 
kochaj Ją i okazuj szacunek. Druga istota, której imię 
Lakshmi, to Bogini bogactwa. Jeśli będziesz darzyć 
większymi względami Sarasvati, to Lakshmi stanie się 
niezwykle zazdrosna i zwróci na Ciebie uwagę. Im 
bardziej poszukiwać będziesz Bogini wiedzy, tym 
bardziej Bogini bogactwa szukać będzie Ciebie. Pójdzie 
za Tobą wszędzie i nigdy Cię nie opuści. Wtedy 
bogactwo, którego pragniesz, będzie Twoje na zawsze. 

 



 
 

Zmieniam Swoje Życie na lepsze... 
i zaczynam już od dziś, 

zaczynam teraz! 
 

Zawsze jednak pozostanę taki, jaki jestem. Uczuciowy, dobry, 
miły, pełen miłości i gotowy do pomocy potrzebującym. 
Zawsze będę pamiętał skąd pochodzę, jak żyłem i jakim 
człowiekiem byłem, zanim stałem się bogaty. Zapamiętam na 
zawsze te lekcje, które dała Mi bieda. One sprawiły, że stałem 
się lepszym Człowiekiem... 
             
                                                    
 
 
 
 

Wielcy ludzie mają wielkie marzenia. 
Mali ludzie mają małe marzenia. 

Jeśli chcesz się zmienić 
zacznij od wielkości 

Swoich Marzeń. 
 
 

Odbudowa, naprawa życia zaczyna się od rozwoju osobistego. 
Nie możesz powiedzieć, że jak będziesz bogaty to się zmienisz. 
Nie, nie zmienisz się przy bogactwie, bo to strasznie 
rozpuszcza racjonalny umysł. Najpierw musisz się zmienić na 
lepsze, aby być bogaty. Nawet jeśli uda Ci się w jakiś sposób 



szybko wzbogacić, to nieprzygotowany na taką ilość energii 
pieniężnej, najzwyczajniej w świecie możesz zniszczyć Sobie 
życie. Jak wielu ludzi, którzy szybko się dorobili, na przykład 
wygrywając na loterii, czy dostając pieniądze w spadku, bardzo 
szybko stawali się jeszcze biedniejsi niż byli, albo i spotykał 
ich jeszcze gorszy los... 
 
 

Pieniądze - 
Nie dla idiotów... 

 
 
 

Zacznij doceniać i cieszyć się z tego, 
co masz... 

Bo dopóki nie docenisz tego, 
co masz, 

nic lepszego od losu nie dostaniesz. 
 
 

Plajta – to proces chwilowy, a bycie biednym jest wieczne. 
Nawet, jeśli zbankrutowałeś, marzenia o byciu bogatym nic nie 
kosztują. Tak wielu biednych ludzi żyje w biedzie, gdyż 
przestali marzyć. Nigdy nie pozwól, aby chwilowe finansowe 
załamanie zmniejszyło wielkość Twoich marzeń. To właśnie 
wizja Twoich marzeń pozwoli Ci przejść przez trudny okres 
Twojego życia. 
 
 
 



 
 

Największym magnesem 
przyciągającym pieniądze są 

POMYSŁY... 
 

Jednak... 
 

MYŚLENIE 
jest najcięższą ze wszystkich prac. 

Dlatego, tak niewielu ludzi 
się w to angażuje... 

 
 

Jeszcze inni ludzie, żyją w biedzie bo są chorzy. Ich chorobą 
jest strach. Wiesz co to jest plutofobia? To, jak to określają 
specjaliści, zaburzenie nerwicowe objawiające się strachem 
przed bogactwem. Strach ten, najczęściej wywodzi się z 
niewiedzy i niewłaściwego postrzegania pojęcia pieniędzy, 
bądź też lęku, że ktoś chciałby im te bogactwa odebrać, a przy 
okazji wyrządzić krzywdę fizyczną bądź psychiczną. 
 
 

Tego kim jesteś 
nie określa to czego chcesz, 

tylko 
w jaki sposób do tego dochodzisz... 

 
 



Od zawsze słyszałem, że pieniądze szczęścia nie dają... 
Teraz już wiem, że nie do końca jest to prawda. Pieniądze, jak 
każdą inną energię, można wykorzystać w dobrej lub złej 
intencji. Wyrządziły na świecie najwięcej krzywdy, więcej niż 
cokolwiek innego, ale to tylko dlatego, że jest to bardzo silna 
energia. Wielu ludzi nie jest wystarczająco odpornych 
psychicznie, a przede wszystkim nie wiedzą jak tą energię 
wykorzystać. Zawładnęła nimi chciwość, zachłanność i 
pazerność, co zabija prawdziwą naturę pieniędzy. Prawdziwą 
naturą pieniędzy jest zaś dzielenie się, dzielenie się dobrem, a 
nie wyrywanie sobie ich z gardła. Przekazywanie sobie na 
wzajem piękna jakie niosą ze sobą pieniądze... 
A więc, czy pieniądze mogą dawać szczęście? 
Oczywiście, że tak! Pod warunkiem, że niosą ze sobą szczerość 
dawania. Bo przecież szczęście daje nam Drugi Człowiek. 
A jeśli Drugi Człowiek, wykorzystując energię pieniądza 
podaruje Ci coś pięknego, co wywołuje radość i uśmiech na 
Twej twarzy i cieszy się razem z Tobą, to przecież to właśnie 
składa się na uczucie, które nazywamy szczęściem. 
A więc dziel się szczerze pieniędzmi i wspaniałymi, pięknymi 
rzeczami, które za nie kupisz Bliskiej Ci Osobie, czy nawet 
Komuś Obcemu, który jest w potrzebie. Bo czy nie podarujesz 
bezdomnemu odrobiny szczęścia, gdy ze szczerym uśmiechem 
kupisz Mu coś pysznego do jedzenia i zaspokoisz Jego głód? 
Albo kupisz ciepłe ubranie, które ochroni go w chłodne dni 
Jego samotnej tułaczki po świecie? 
To czy coś jest dobre czy złe, zadaje ból i cierpienie, czy też 
przynosi radość i szczęście, zależy od intencji jaką się 
kierujesz. Dziel się więc pieniędzmi. Niech ta energia krąży 
wśród ludzi z dobrą intencją i niesie radość, zadowolenie i 
szczęście. 
 
 
 



Czym zatem są pieniądze? 
Pieniądze są symbolem energii życiowej, którą wymieniamy. 
Angielskie słowo affluence, czyli bogactwo, obfitość, dostatek, 
pochodzi od łacińskiego affluere, co oznacza napływać, 
przybywać. A zatem, pieniądze są czymś w rodzaju przepływu 
obfitości. Dlatego, jeśli zatrzymujemy obieg pieniędzy, gdy 
naszym jedynym zamiarem jest ich gromadzenie, to w związku 
z tym, że są one energią życiową, blokujemy ich krążenie i 
ponowny napływ do naszego życia. Pamiętaj, jeśli chcesz mieć 
dużo pieniędzy, musisz dbać o to, aby ta energia krążyła, 
płynęła jak rzeka bo inaczej dojdzie do zastoju. Im mniej 
wydajesz, tym mniej pieniędzy wraca do Ciebie. Głównym 
problemem Polaków jest to, że ciągle narzekają, jakie to 
wszystko jest drogie. Najchętniej braliby wszystko za darmo, 
za nic nie płacąc. Jednak pamiętaj, że żałując komuś czegoś, 
świat również Ci tego pożałuje. Płać każdemu i za wszystko z 
uśmiechem, z myślą, że te pieniądze pomogą mu lepiej żyć i 
uwierz, że szczerze dane pieniądze wrócą do Ciebie. 
A, im więcej dajesz, tym więcej wraca... 
 
 
 
 
 
 

Dziel się pieniędzmi z innymi, 
jak Miłością i Szczęściem 
dzielisz się z Najbliższymi. 

 
 
 
 
 



 
Żeby coś dostać, 

najpierw trzeba dać coś 
od Siebie... 

 
Pamiętaj! 

To co dajesz, wraca do Ciebie. 
 

 
Jakby to powiedział jegomość, Ferdynand Kiepski do Boczka, 
podczas ich fascynujących rozmów pod kiblem: 

- Gówno pan dostanie ode mnie! Nie dam, bo nie mam, a 
nawet jakbym miał to i tak bym nie dał... A w ogóle, to 
wypierdzielaj mnie stąd...! 

- A żebyś pan wiedział, panie Ferdku, że pan też gówno 
dostaniesz, O...! I udławcie się w ogóle wszyscy... 

 
Ta krótka scenka doskonale obrazuje, jakże ważne w naszym 
świecie jest prawo brania i dawania. 
Gówno dajesz od Siebie, to i gówno dostajesz od innych... 
Jakież to proste! 
 
Tak już całkiem serio, to nasz świat działa na zasadzie 
dynamicznej wymiany energii. Nic nie jest statyczne. Przepływ  
życia, to wzajemne oddziaływanie na siebie wszystkich 
pierwiastków i sił, które budują nasz świat. Ponieważ między 
Twoim ciałem i umysłem a wszechświatem zachodzi ciągła 
dynamiczna wymiana, to zatrzymanie tej wymiany, krążenia 
energii jest, niczym zatrzymanie przepływu krwi. Kiedy krew 
przestaje płynąć zaczyna gęstnieć, krzepnąć i obumierać. 
Dlatego musisz dawać i otrzymywać, aby bogactwo, dostatek i 
wszystko czego pragniesz stale krążyło w Twoim życiu. 



W każdym związku zachodzi branie i dawanie. Dawanie rodzi 
otrzymywanie, a otrzymywanie dawanie. To tak samo jak, gdy 
coś podrzucisz do góry, to wiesz, że musi spaść... 
Jeśli dajesz, to nie blokuj przepływu tej energii i bierz z 
uśmiechem to, co dają Ci inni. Jeśli nastawiony jesteś na 
branie, zacznij więcej dawać od Siebie, bo pamiętaj, że jeśli nic 
nie dajesz, to nawet jeśli teraz otrzymujesz, to kiedyś się to 
skończy! 
Dawaj szczerze i bezinteresownie, z miłości, a nie z litości. Bo 
jeśli dając czujesz, że coś tracisz, to wówczas dar nie jest 
naprawdę dany i nie ulegnie zwielokrotnieniu. Jeżeli dajesz 
żałując tego, to w takim dawaniu nie ma energii. 
 
 

Najważniejszą intencją 
w dawaniu i braniu 
powinno być zawsze 

uszczęśliwienie 
 dającego i otrzymującego. 

 
Stosowanie prawa brania i dawania jest w rzeczywistości 
bardzo proste. Jeśli pragniesz radości i uśmiechu, dawaj radość 
i uśmiech. Jeśli pragniesz miłości, obdarzaj nią innych. Jeśli 
pragniesz szacunku i uznania, szanuj i podziwiaj innych ludzi. 
Jeśli pragniesz bogactwa, pomagaj wzbogacić się innym 
ludziom. 
Mechanizm brania i dawania jest więc prosty. Aby uzyskać to 
czego pragniesz, pomagaj innym w zaspakajaniu ich pragnień. 
Najprostszą i najskuteczniejszą metodą wprowadzenia prawa 
brania i dawania w życie, jest postanowienie sobie, że każdej 
napotkanej Osobie, dasz coś od Siebie. Oczywiście nierealnym 
byłoby dać coś materialnego każdemu, kogo spotkasz w ciągu 



dnia. Na szczęście, najbardziej potężne formy dawania są 
niematerialne. Podaruj komuś uśmiech, dobre słowo, chwilę 
uwagi, modlitwę w Jego intencji, miłość. Widząc kogoś, 
możesz Mu w myślach życzyć szczęścia, radości, uśmiechu 
czy miłego dnia. Jednak najpotężniejszym jest, powiedzieć 
komuś po cichu „Kocham Cię...” 

 
 
 
 

Kreatywność - 
 

bezcenna cecha twórców 
własnego życia 

 
 
 

Każdy z Nas ma cel w życiu. 
Coś, 

do czego został stworzony. 
Specjalny dar, albo wyjątkowy talent, 

po to, 
by obdarzać Nim innych Ludzi... 

 
 
 
 



Prawo Dharmy 
 

Dharma, oznacza „cel życia”. Prawo to głosi, że przejawiliśmy 
się w ciałach fizycznych na tym świecie, aby spełnić określone 
zadanie. Każdy ma inne, i każdy sam musi odkryć je w sobie. 
Ukryte jest gdzieś głęboko w Sercu i przejawia się w tym, co 
najbardziej lubimy robić. Każdy ma niepowtarzalny talent, 
oraz sposób i możliwości wyrażania go. Talent ten, zaspokaja 
Twoje indywidualne, wyjątkowe potrzeby. Kiedy zaczniesz iść 
drogą celu swojego życia, wypełniając Swoje przeznaczenie, 
wtedy los zapewni Ci wszystko, czego Ci w życiu trzeba i 
otworzy drogę, do bogactwa. Zapewni Ci wszystko, czego Ci 
trzeba do realizacji Twoich marzeń i celów. 
Czyli mówiąc po ludzku, osiągniesz bogactwo, o jakim 
marzysz, robiąc to, co kochasz najbardziej. Nie wierzysz? 
Wystarczy popatrzyć na sławnych ludzi, aktorów czy 
muzyków. Każdy z Nich robi to co kocha, grają, śpiewają, czy 
nawet udają kogoś, kim tak naprawdę nie są, wcielając się w 
nowe role. Żaden z Nich, nie robi tego z przymusu, bo inaczej 
nie znalazłby się tak wysoko... 
Pewnie zaczynasz się zastanawiać, jak odkryć Swój Cel Życia, 
a tym samym, jaka jest Twoja Praca Życia. Otóż, jak już wielu 
ludzi na świecie się przekonało, to wcale nie jest takie łatwe. 
Niektórzy szukają Swojej Drogi całe życie. Szukają, i nie 
znajdują. Tylko czemu? Bo nie słuchają. Nie słuchają tego, jak 
świat do nich krzyczy, nie słuchają innych, i nie słuchają 
Samych Siebie. Mają otwarte oczy i patrzą, a nic nie widzą... 
Widzą to, co chcą widzieć, zamiast tego, co naprawdę świat ma 
im do pokazania. Widzą tylko korzyści i pieniądze, zamiast 
widzieć to co najważniejsze, czym powinni się kierować - 
potrzebami drugiego człowieka... 
 

 



Najważniejsze, to poznać Samego Siebie, 
bo im się kogoś lepiej zna, 

tym lepiej się z nim dogaduje. 
A przecież, z Samym Sobą, 
przebywamy na co dzień, 

przez całe życie... 
 

 
 
A więc, jedynym sposobem, aby odkryć Swoje Powołanie, jest 
poznanie Siebie. Swoich potrzeb, pragnień, marzeń, a nawet 
Swoich lęków, bo może Twoim powołaniem być na przykład 
pomaganie ludziom pozbyć się tego, czego i Ty się boisz. 
Zacznij przyglądać się dokładnie temu, co lubisz robić, co 
pochłania Cię bez reszty i tracisz przy tym zupełnie poczucie 
czasu, jak i temu co pragniesz robić a nigdy nie robiłeś. Zacznij 
robić wszystko to, czego pragniesz i co uważasz, że zrobić 
powinieneś a jeszcze nigdy nie zrobiłeś. Gdzieś w tych Twoich 
pragnieniach ukryta jest właśnie wymarzona praca Twojego 
życia, którą będziesz wykonywać z radością. Da Ci pełnię 
satysfakcji i bogactwo o jakim marzysz. Dlaczego piszę 
„bogactwo o jakim marzysz?” Bo musisz wiedzieć, że dla 
każdego, bogactwo może oznaczać coś innego. Każdy marzy o 
czymś innym i to tylko od Ciebie zależy, jakie bogactwo sobie 
wymarzysz. Niekoniecznie przecież bogactwem muszą być 
pieniądze... 
Jest jeszcze jedna, bardzo ważna rzecz, o której musisz 
wiedzieć szukając Swojego Celu Życia, w tym co kochasz 
robić. Musisz Sobie przy tym zadać pytanie: 
„Jak mogę w ten sposób pomóc innym?” 
„Co dzięki temu mogę im ofiarować i w jaki sposób im to 
pomoże, bądź uszczęśliwi?” 



Tym samym musisz usunąć ze Swoich myśli pytanie, 
„Co Ja, będę z tego miał?” 
Zaufaj, że bezinteresownie pomagając bliźniemu, dostaniesz 
wszystko, czego pragniesz. Tylko pod jednym, bardzo ważnym 
warunkiem. Nie oczekuj niczego konkretnego w zamian, 
szczególnie od osoby, której pomagasz. 
Przywiązanie do konkretnego rezultatu opiera się na strachu i 
braku poczucia bezpieczeństwa. Przywiązanie pochodzi ze 
świadomości ubóstwa. Jest Twoim ograniczeniem, albowiem 
zamykasz się w tym, co zostało już stworzone w przeszłości i 
zamykasz tym samym drogę, do nieograniczonej wolności 
tworzenia. 
 
 
 
 

Człowiek potrafiący marzyć 
jest o wiele potężniejszy 

od człowieka, 
który jest świetnym specjalistą 

i ma ogromną wiedzę w danym temacie, 
ponieważ wiedza, nawet najgłębsza 

na dany temat 
jest ograniczona i przewidywalna, 

a marzenia... 
 

Są nieograniczone... 
 
 
 



Przypuśćmy na przykład, że malujesz obrazy. Jesteś teraz w 
dołku i potrzebujesz w najbliższym czasie zdobyć 1000 zł. 
Potrzeba zdobycia tego tysiąca jest przywiązaniem do 
rezultatu, bo oczekujesz konkretnej kwoty. Próbujesz gdzieś 
sprzedać swój obraz. Chodzisz z nim od jednego potencjalnego 
klienta do drugiego, oczekując tysiąca złotych. Nie każdemu 
musi się podobać Twój obraz i nie każdemu odpowiada cena. 
Po mału tracisz nadzieję na sprzedaż swojego dzieła, ale nie 
poddajesz się. Powiedzmy, że dziesiąty klient jest 
zainteresowany Twoim obrazem i postanawia go kupić. Jednak 
oferuje jedynie 700 zł. Ze strachu przed brakiem gotówki i 
zrezygnowania, godzisz się na tą propozycję. Twój strach i 
Twoje przywiązanie do rezultatu sprawiło, że nie osiągnąłeś 
nawet zamierzonej potrzebnej Ci kwoty. 
A teraz zmieńmy trochę scenariusz. Dalej musisz zdobyć 
1000 zł, ale tym razem nie przywiązujesz się do rezultatu i nie 
oczekujesz niczego konkretnego. Wystawiasz obraz na aukcji 
w internecie. Myślisz sobie, za ile się sprzeda to się sprzeda... 
I to może okazać się dużo lepszym podejściem. Los może 
zesłać Ci kilku ludzi, którym może naprawdę spodobać się 
Twój obraz i zostanie wylicytowany, powiedzmy za 3000 zł. 
To 3 razy więcej niż oczekiwałeś, kierując się strachem i 
potrzebą zarobienia tysiąca. 
 

 
 

Często życie ma dla Nas 
dużo lepsze oferty, 

niż od niego oczekujemy. 
Musimy tylko pozwolić mu, 

Nam je przedstawić... 
 



Więc, aby zdobyć coś w fizycznym świecie, nie wolno się 
przywiązywać do Swoich oczekiwań. Tak mówi kolejne, 
życiowe prawo sukcesu – prawo nieprzywiązywania się. 
Jednak nie pomyśl sobie, że znaczy to, że możesz zaniechać 
spełniania Swoich pragnień i czekać co Ci życie przyniesie. 
Nie! Musisz robić to, w co wierzysz, że pomoże Ci spełnić 
Twoje pragnienia i cele. Rezygnujesz jednak z przywiązania do 
rezultatu Swojej pracy. Rób po prostu co do Ciebie należy, a 
najodpowiedniejszą nagrodę jaka Ci się należy, 
ześle Ci samo życie... 
 
 
 

 
Niech się dzieje co (Ja) chcę... 

Wola boża... 
Twoja wola... 

 
 
 
 

„Porażka, to niezdolność człowieka do osiągnięcia w życiu 
postawionych sobie celów, jakiekolwiek by one nie były. 
Tak naprawdę, jedyna różnica między tymi, którzy jej doznali, 
a tymi, którym się powiodło, tkwi w ich nawykach. 
Dobre nawyki to klucz do wszelkich sukcesów, złe zaś, to 
otwarte wrota przez które wkracza porażka”. 
 
 
 
 



Nawet najdłuższa droga 
zaczyna się od 

pierwszego kroku... 
 

Wytrwam, aż osiągnę sukces. 
 

„Nie przyszedłem na ten świat skazany na klęskę, ani też żadna 
porażka nie jest Moim przeznaczeniem. 
Nagrody jakie przynosi życie czekają na końcu każdej drogi, a 
nie na początku. I nie jest Mi dane wiedzieć ile trzeba zrobić 
kroków, by osiągnąć cel.  Porażka może Mnie spotkać nawet 
gdy zrobię tysiąc kroków, ale być może już za następnym 
zakrętem drogi kryje się sukces. Nigdy się nie dowiem jak 
blisko leżał sukces, jeśli nie zobaczę, co jest za zakrętem. 
Zawsze zrobię jeszcze jeden krok. Jeśli to nie wystarczy, zrobię 
następny i następny... 
Przecież to nic trudnego, zrobić tylko jeden krok na raz. 
Nigdy nie pogodzę się z klęską i usunę z Mojego słownika 
takie wyrazy jak: 

− zrezygnowanie... 
− nie mogę... 
− niemożliwe... 
− niewykonalne... 
− nieprawdopodobne... 
− niepowodzenie... 
− beznadziejne... 
− wycofanie się... 

 
...Są to słowa głupców... 



 
Wytrwam, dopóki tylko życie tli się we Mnie, albowiem znam 
jedną z głównych zasad sukcesu – jeśli potrafię wytrwać, 
osiągnę zwycięstwo”. 
 
 

Wytrwam i zwyciężę. 
 
 
 

Wykonuj bieżącą pracę, 
ale zacznij budować to, 

co Cię od niej uwolni... 
 

Kolejny leniwy poniedziałek... 
Po prostu się nie chce, bo żyjesz jeszcze pięknem weekendu... 
I dlatego nie chce się pracować, robić czegoś, czego się nie 
lubi. Kontynuuj ten piękny stan poniedziałkowej tęsknoty za 
weekendem, aż do wtorku, a potem do środy i tak dalej... 
Rób każdego dnia to co kochasz, a to przekształci się w Pracę 
Twojego Życia. 
 

 
 

Bogactwo pojawi się wtedy, 
gdy zakończysz pracę na etacie. 

 
 



 
 

Pamiętaj, że 
głupie pomysły, 

rodzą dobre pomysły... 
 
 
 
 

Unikając myślenia, unikasz tworzenia. 
Unikając tworzenia, 

pozbawiasz się sensu istnienia... 
 
 
 
 
 

Gdy pogodzisz się z tym, 
Kim Jesteś, 

wtedy staniesz się wolny... 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Zdrowy duch 
mieszka w 

zdrowym Ciele... 
 
 
 
 
 
 
 

Zwyciężanie, 



to pewnego rodzaju przyzwyczajenie. 
Niestety, tym samym jest przegrywanie... 

 
 

Twoje życie uzależnione jest od Twojego myślenia, to już 
wiesz. Wszystko o czym myślisz wcześniej czy później może 
pojawić się w Twoim życiu. A więc bardzo ważnym jest, aby 
myśleć w taki sposób, aby Twoje myśli odpowiadały Twojej 
wizji świata, w którym chcesz żyć. Zwyciężanie, osiąganie 
swoich celów, to po prostu urzeczywistnianie swoich myśli. 
Sukcesem nazwiesz przecież taki stan, kiedy udało Ci się 
osiągnąć to, co sobie założyłeś. Często się mówi, że „wszystko 
poszło po mojej myśli...” Przyzwyczaj więc swój umysł do 
zwyciężania. Nie kuś losu i nie nastrajaj go na przegrywanie i 
porażki. Twoje życie, Twoja sprawa. Od Ciebie zależy przecież 
o czym myślisz. Wiem jak ciężko jest czasem pozbyć się złych 
myśli, bo one same wracają i potrafią być naprawdę uciążliwe. 
Jednak nie poddawaj się, nie zalewaj swojego umysłu myślami, 
że nigdy się ich nie pozbędziesz. Pobędziesz się, zobaczysz. 
Musisz tylko mieć silną wolę, ukierunkować się na sukces i 
trwać w swoich postanowieniach. Teraz, Twoim 
postanowieniem jest zacząć żyć, żyć własnym życiem. Więc 
trwaj w tym teraz, doczytaj Moje słowa do końca, a pomogą Ci 
pozbyć się złych, czarnych myśli i wprowadzić światło do 
Twojego życia. Tak jak po nocy zawsze przychodzi dzień, a po 
burzy spokój i słońce, tak w twoim umyśle również nastanie 
jasność, a w Twoim życiu szczęście... 
 
 
 
 

 



Każdy ma jakieś wady. 
Jednak tylko ci ludzie są wartościowi, 
którzy są świadomi swoich ułomności i 

starają się ich pozbyć. 
 
 

Jest w życiu wiele poziomów, na których musimy zrobić 
porządek. Najważniejszymi jednak są ciało i umysł. 
Jak mawia się od pokoleń, „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. 
Ale żadne ciało nie może być zdrowe, jeśli umysł jest chory. 
Chory umysł, w sensie chore myśli, powoli i sukcesywnie 
wyniszczają ciało, prowadzą do przeróżnych chorób, aby w 
końcu pozbawić Cię życia. To taka samotna droga cichych 
samobójców... Ludzie na własne życzenie niszczą sobie 
zdrowie. No, właściwie to w obecnych czasach, ktoś 
skutecznie im w tym pomaga... Sami wmawiają sobie choroby. 
Coraz częściej zaczynają chodzić do lekarzy, aby przekonać się 
czy już są chorzy! O?! Tym razem się nie udało. W takim razie, 
panie doktorze, przyjdę za pół roku i wtedy zobaczymy, może 
się uda... Bo przecież lekarz jest po to, by im pomóc, wyleczyć 
ich, więc czekają na swoją chorobę, aby dać lekarzom szansę 
na to, żeby im pomogli. Jednak najczęściej nie pomagają... Nie 
wiedzą jak! Z resztą, dla niektórych jest już za późno na 
pomoc. Sami już dawno postanowili, że umrą. A żaden, nawet 
najlepszy specjalista im nie pomoże. Nie zmusi ich przecież, 
żeby byli zdrowi... Oni sami muszą zdecydować, że chcą być 
zdrowi. Jednak, póki co wybrali chorobę. Pewnie nie możesz 
teraz powstrzymać myśli, które mówią, „co ten gościu 
pierdoli...? Przecież choroba nie wybiera!” Oczywiście, że 
nie... Masz rację, choroba nie wybiera, to Ty wybierasz 
chorobę...! Choroba powstaje w Twoim umyśle. Taki „wkręt”, 



jedni sobie wkręcają, że są kimś ważnym, inni, że są nikim... 
Ale łączy ich jedna rzecz, wszyscy wkręcają sobie choroby... 
Nie wierzysz? To idź sobie obejrzyj jeszcze parę reklam leków 
i komercyjnych programów medycznych... 
To prawda, że nie wybrali sobie choroby świadomie, to 
przecież nie zakupy w supermarkecie, chociaż i tam nie zawsze 
świadomie kupujesz to co chcesz. Choroba działa na poziomie 
podświadomym, aby z czasem ujawnić się w świadomości. 
Jednak nie zmienia to faktu, że to tylko ich wina, skoro się nie 
kontrolują i wpuszczają „śmieci” do swojej podświadomości. 
Podświadomość jest niczym dysk w komputerze. Gdy się 
rodzimy, mamy w niej tylko „system operacyjny”, nasz 
instynkt, przekazany nam od Boga i naszych przodków. Jednak 
to od nas zależy, jakie programy później zainstalujemy... 
Medycyna poszła w niewłaściwym kierunku. A przecież od 
wieków wiadomo, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. 
 
 
 
 
 

 
Spokój, harmonia, 

świadomość Swojego Ciała, czyste myśli i 
zdrowy tryb życia, szczęśliwe życie – oto 

tajemnica zdrowia. 
 
 
 
 

Jako dzieci poznajemy co to jest ból. Gdy doświadczamy go 
zbyt często, bądź jest zbyt silny, zaczynamy się go bać. Gdy 



jesteśmy dorośli trwamy w przekonaniu, że ból jest czymś 
złym i strasznym, zamiast uświadomić sobie, że ból jest tylko 
odczuciem ostrzegawczym przed zagrożeniem zdrowia. Jeśli 
ciągle go odczuwasz, zmień ten aspekt swojego życia, który 
jest jego przyczyną, bo przecież nic nie dzieje się bez 
przyczyny. 
Ciągle jesteśmy przekonani, że powinniśmy bać się bólu i 
dlatego tak często go odczuwamy, gdyż jeśli się czegoś boimy, 
to powraca do nas z jeszcze większą siłą! Ból atakuje tylko 
tych, którzy się go boją i biorą leki przeciwbólowe. Im więcej 
ich biorą, tym bardziej ból staje się zakorzeniony w ich umyśle. 
Jeśli zaczniesz ignorować ból i nie zwracać na niego uwagi, 
weźmiesz nad nim górę, a nie on nad Tobą i dasz mu do 
zrozumienia, że nie ma czego u Ciebie szukać, wtedy odejdzie. 
Stanie się tak, ponieważ wszystko co nie jest podtrzymywane 
świadomą energią myśli, nie ma prawa bytu. Czasem będzie 
powracał i sprawdzał Twoją determinację i czujność, ale nie ma 
już szans przebić się przez Twoją „tarczę”... 
 
Oczywiście nie wszystko w życiu jest takie proste. Oprócz 
chorób psychosomatycznych, które najzwyczajniej w świecie 
sobie wmawiamy siejąc ich ziarno w umyśle. Choroby 
cywilizacyjne również stworzył sam człowiek. Można ich 
uniknąć tylko zmieniając niekorzystne dla człowieka 
środowisko, w którym żyjemy, warunki pracy czy ogólnie 
życia. Nie wszystko co człowiek stworzył, stworzył zgodnie z 
naszą naturą. Najmniejszy wpływ mamy natomiast na choroby 
zakaźne, gdyż zakorzenione są na najgłębszym poziomie 
podświadomości, w podświadomości zbiorowej wszystkich 
ludzi. Tak, wszyscy ludzie na świecie są ze sobą połączeni, 
jesteśmy jednością. To człowiek i jego chore ego tworzy 
ograniczenia, odgradza się wielkim murem, oddalając się od 
drugiego człowieka. Choroby zakaźne mogą być przekazywane 
bez jakiegokolwiek udziału świadomości, dlatego ciężko się 



czasem przed nimi obronić jeśli nie wiemy, że ktoś jest 
zakażony. Wtedy niestety musimy z nią walczyć, ale na 
szczęście nasz umysł wyposażony jest w możliwości do 
zwalczenia każdej choroby. Musimy tylko czasem mu w jakiś 
sposób w tym pomóc, ale najważniejsze to nie przeszkadzać 
mu! Sam doskonale wie co ma robić. 
 

Chcesz być zdrowym, życz zdrowia innym 

 
To najlepsza metoda ochrony przez zaraźliwym wpływem 
chorób. Chociażby, gdy ktoś kichnie, życz Mu w myślach 
zdrowia. To nic nie kosztuje, powiedzieć w myślach lub nawet 
na głos „na zdrowie”. To szczere życzenie poprawi 
samopoczucie tej osoby jak i Twoje, i zadziała jak tarcza, która 
ochroni Cię przed jakimkolwiek zarażeniem i złym stanem 
zdrowia. 
Jest jeszcze jedna tajemnica, którą musisz znać, jeśli chcesz 
być zdrowy. Uświadom Sobie znaczenie tych słów i powtarzaj 
je każdego dnia, a przekonasz się, że ta magia naprawdę 
działa... 
 
 

 
 

Moje Ciało zostało stworzone 
do zdrowia, 

więc, 
jest i zawsze będzie zdrowe. 

 
Nie jesteśmy świadomi 



czasu i energii 
jakie poświęcamy na zamartwianie się. 

Nie myślimy też o tym, 
że nasze zamartwianie się 

do niczego dobrego nie prowadzi, 
może jedynie pogorszyć 

nasz nastrój i nasze zdrowie... 
 
 

Jedną z najbardziej powszechnych, najbardziej uciążliwych i 
niebezpiecznych chorób dzisiejszych czasów jest depresja. 
Cierpi na nią więcej osób niż się tego spodziewa. To cichy i 
podstępny przeciwnik, o którym często nie zdajemy sobie 
sprawy. Walczyłem z tą chorobą 7 długich i uciążliwych lat. Ja 
na szczęście byłem jej świadomy, ale Ty lepiej przyjrzyj się 
dokładnie Sobie, czy aby przypadkiem Ciebie też nie dopadła. 
Nie daj się oszukać lekarzom, nie ma lekarstwa na depresję, 
złota pigułka nie istnieje. Leki jedynie mogą Cię uspokoić, 
przysłonić negatywny wpływ tej choroby na Ciebie. Jednak nie 
są w stanie Cię z niej wyleczyć. Czy to oznacza, że nie ma dla 
nas ratunku? Oczywiście, że nie... Oczywiście, że nie ma 
czegoś z czym nie dalibyśmy sobie rady, spokojnie. To jest 
choroba umysłu, z którą można sobie poradzić. Trzeba tylko po 
prostu ją zrozumieć. Bardzo ważnym jest też wsparcie innych 
ludzi, rozmowa, pomoc. Są przypadki, w których bez pomocy 
się nie obejdzie. To właśnie rozmowa z drugim człowiekiem, 
często może nam pomóc rozwiązać ten problem. Człowiek 
cierpiący na depresję nie jest świadomy swoich myśli i złego 
postępowania. Zamknięty jest w swoim smutnym świecie, 
ukierunkowany na pewien tor, z którego jego zdaniem nie ma 



ucieczki. Musimy taką osobę naprowadzić na odpowiedni tor. 
Pokazać, że poza jego światem, w którym został uwięziony, 
jest jeszcze inny świat. Ogromny świat z całym pięknem życia. 
Tylko trzeba pokazać cierpiącemu furtkę do tego świata i dać 
wskazówki jak ją otworzyć... 
 
 
 

 
 
 
 

Ludzie boją się tego, 
co nieznane, 

tego, czego nie rozumieją. 
Strach, 

to po prostu 
obawa przed nieznanym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depresja jest takim stanem, w którym przestajemy myśleć o 
teraźniejszości, o chwili obecnej. Myślimy o przeszłości lub 



przyszłości, o naszych lękach. Zapominamy jak żyć i mijamy 
się z prawdą, gdyż zamiast obserwować życie takim jakie jest, 
wprowadzamy do naszego świata swoje urojenia. 
Depresja zaczyna się pod wpływem szoku, wstrząsu, traumy, 
ogólnie jakiegoś negatywnego wydarzenia, o którym 
zaczynamy za dużo myśleć. Myślenie o tym pochłania nas 
coraz bardziej, aż zapominamy o chwili obecnej i otaczającym 
nas świecie. Po pewnym czasie gubimy się w tym wszystkim, 
zaczynamy wyobrażać sobie rzeczy, które tak naprawdę nie 
mają miejsca. Boimy się, choć tak naprawdę nie wiemy czego. 
A dlaczego nie wiemy czego się boimy? Bo nie ma się czego 
bać! Boimy się tylko i wyłącznie naszych własnych złych 
myśli. Jesteśmy zamknięci w swoim własnym, 
wyimaginowanym świecie, w którym panuje strach i 
cierpienie. Jest tylko jedno wyjście z tego świata, jedne drzwi, 
które sam musisz otworzyć, wyjść do ludzi i zacząć żyć. Nikt 
nie zrobi tego za Ciebie. Jednak pamiętaj, że potrzebujesz 
pomocy, kontaktu z innymi ludźmi. Odnajdź ich, rozmawiaj, 
śmiej się. Śmiech jest lekiem na całe zło... A przecież samotnie 
ciężko jest się śmiać. Samotność zabija... 
Masz depresję, bo cały czas myślisz tylko o tym, że masz 
depresję. Przecież nie można mieć depresji cały czas. Można ją 
mieć tylko wtedy, jeśli o niej myślisz. Bo przecież jak myślisz 
o czymś innym to już nie myślisz o depresji. Na pewno musi 
być w Twoim życiu wiele wspaniałych rzeczy, które lubisz 
robić. I jak to robisz to jest Ci wtedy bardzo przyjemnie, 
prawda?  I wtedy jesteś szczęśliwy, tak? A więc, jesteś 
szczęśliwy bo nie myślisz o depresji, tylko o pięknych 
rzeczach. Naucz się więc na nowo pięknie myśleć, żeby 
pięknie żyć. Uwolnij się z tego złego snu, jaki stworzył Ci 
Twój własny umysł i zapomnij o depresji raz na zawsze... 
 
 



 
 

 
Bo depresja 

to po prostu stan 
niezadowolenia z życia. 

 
Zmień Swoje życie na lepsze 

a depresja przeminie. 
Musisz tylko zacząć 

pięknie myśleć 
i 

myśleć w piękny sposób 
do końca życia... 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Wsłuchaj się w Siebie, 
usłysz, 

 jak Twoje Ciało woła ratunku. 
Zobacz, 

jak bardzo zniszczone jest Twoje Ciało. 
Poczuj jak cierpi. 

Daleko Mu do harmonii... 
 
 

 
 
 
Muszę naprawdę dbać o Swoje Ciało, Ono tego potrzebuje... 
Muszę dobrze i zdrowo się odżywiać, żyć aktywnie, doskonalić 
Swoje Ciało uprawiając sport, który lubię. Zdrowe, dotlenione 
i harmonijne ciało to możliwość ciągłego wzrostu możliwości 
umysłu, a przecież Naszym głównym celem jest ciągły wzrost. 
Jednak, gdy duszę się w Swoim Ciele, powoduje to kurczenie 
się Moich możliwości. Wykorzystam Swój Umysł do granic 
możliwości, aby wznieść się ponad Niego, samego Siebie i całe 
człowieczeństwo...! 
 
 
 
 
 



 
Powtarzająca się słabość 

staje się nałogiem. 
 

 
Nałogi są czymś, co bardzo nas ogranicza. Potrafią zniszczyć 
życie i zabijają. Musisz je zwalczyć za wszelką cenę, aby się 
uwolnić i odzyskać spokój. Najczęstszymi nałogami są 
jedzenie, alkohol, narkotyki, papierosy. 
Jedzenie w nadmiarze, a szczególnie niezdrowych, 
nieodpowiednich dla Ciebie produktów, potrafi zabić tak samo 
jak brak pożywienia. Tylko, że w tym przypadku cierpisz 
dłużej. Powoduje przeróżne choroby i pozbawia Cię energii. 
Każdy człowiek ma swoje indywidualne potrzeby żywieniowe. 
Dowiedz się więcej na ten temat i zacznij mądrze i zdrowo się 
odżywiać. 
Narkotyki... To długi i bardzo poważny temat. Ludzie źle je 
postrzegają, a jeszcze gorzej używają. Nie wiedzą w jaki 
sposób korzystać z nich i wyrządzają sobie krzywdę. Niszczą 
życie sobie i innym. Substancje psychoaktywne mają ogromną 
moc. Otwierają wrota do najbardziej tajemniczych zakątków 
naszego umysłu. Trzeba tylko mądrze z nich korzystać. 
Nieukształtowany umysł nie potrafi poradzić sobie z taką 
mocą. Jedyne, co mogę w tej chwili jeszcze dodać o 
narkotykach, to przestrzec Cię, ostrzec przed „dopalaczami”. 
Nigdy w życiu ich nie bierz! Nie wniosą do Twojego życia nic 
pozytywnego i powodują tragiczne w skutkach konsekwencje. 
 
 

Bezsenność zniekształca rzeczywistość... 
 

Picie to jest życie... 



Tym co piją, 
tylko wydaje się, 

że żyją! 
 

Ciągle zastanawiam się, dlaczego alkohol jest legalny? A 
narkotyki nie... Podczas gdy, narkotyki pozwalają otworzyć 
drogę do własnego „Ja”, tak alkohol skutecznie blokuje jego 
poznanie i odczuwanie. Alkohol to największe zło pośród 
wszystkich używek! Wystarczy rozejrzeć się dokoła... Miliony 
ludzi cierpiących przez jego destrukcyjny wpływ. Niszczy 
życie jak nic na świecie i jest tak podstępny, że z chęcią po 
niego sięgamy i nie pozwala się uwolnić. Każdy alkohol działa 
w trochę inny sposób na nasze samopoczucie i stan 
psychofizyczny w jakim się znajdujemy po spożyciu. Nie ma 
dobrego alkoholu, szczególnie gdy jest spożywany w 
nadmiarze. Jednak, jeśli musisz już wypić, zwracaj uwagę na 
rodzaj i jakość alkoholu. Na pewno nie będziesz miał dobrego 
nastroju po wypiciu taniego, „źle traktowanego” 
produkowanego masowo i bez wyczucia alkoholu. Takie 
alkohole strasznie dołują i wprowadzają paskudny stan. Z 
resztą wystarczy popatrzeć na tych wszystkich biednych ludzi 
na ulicy. Zrób sobie kiedyś taki eksperyment i napij się takiego 
najtańszego alkoholu najgorszego sortu i przyjrzyj się sobie, 
poczuj do jakiego paskudnego stanu Cię doprowadził. 
Wytrzeźwiej i napij się „dobrego” wytwarzanego z szacunkiem 
naturalnego alkoholu, a naprawdę poczujesz różnicę. 
Najlepszym z alkoholi jest wino. Wypite z umiarem 
wprowadza w najlepszy stan. Jest przecież naturalne, tworzy 
się samo w zgodzie z naturą, tak jak ona sama to zaplanowała. 
Jednak naprawdę odradzam regularne bądź częste picie. Nic 
dobrego Ci nie przyniesie. Nie sprawi, że Twoje smutki i 
problemy znikną, jak myśli wielu ludzi. Wręcz przeciwnie...! 



Możesz Mi wierzyć lub nie, ale alkohol na bardzo długi czas 
pozostawia swój niekorzystny ślad. Przypuśćmy, że od roku w 
każdy weekend imprezujesz i pijesz. To muszę Cię zasmucić, 
ale od roku nie widziałeś Siebie takiego jakim jesteś naprawdę. 
To nie jesteś Ty. Twój umysł przesłonięty jest złą energią. Czas 
powrotu, całkowitego usunięcia skutków jednorazowego 
spożycia alkoholu z umysłu człowieka wynosi około 2 do 3 
tygodni!!! Przez tak długi czas alkohol potrafi zaśmiecić Twój 
umysł, zabić wszelką motywację i zalać go złymi myślami 
odgradzając Cię od Twojego własnego Ja. Ucieczka od 
alkoholu wcale nie jest prosta. Kto choć raz mu się poddał 
pozostaje pod jego wpływem. Im dłużej i częściej pijesz, tym 
mocniej i głębiej jest w Tobie zakorzeniony. Często jedyną 
ucieczką od niego, jest całkowita zmiana otoczenia, zerwanie 
kontaktów z ludźmi, z którymi się piło i pozbycie wszelkich 
złych nawyków, które towarzyszyły piciu. Jednak nawet 
zmiana otoczenia nie gwarantuje pozbycia się nałogu. Zawsze i 
wszędzie możemy znaleźć nowe towarzystwo do picia. 
Jedynym uwolnieniem może być posiadanie pewnego planu na 
życie, pasja, którą z oddaniem i determinacją się poświęcamy. 
Tylko wizja szczęścia i piękno tego co kochamy robić, pozwoli 
zapomnieć i usunąć alkohol z Twojego umysłu i życia... 
 

 
Przestań pić, 

a zaczniesz dostrzegać problemy 
w jakie popadłeś przez alkohol... 
Zacząłem dostrzegać problemy 

i 
naprawiam je... 

Stan imprezowy, palenie, luźne życie, 



niemyślenie o życiu i realnym świecie, 
który Nas otacza, 

powoduje ogromny chaos i natłok myśli. 
To ogranicza konstruktywne myślenie i 

nie pozwala poczuć chwili obecnej. 
Myśli o własnym, wyimaginowanym 

świecie, to Mnie pcha do palenia. 
Muszę się wyciszyć, 

osiągnąć harmonię i spokój ducha. 
To właśnie palenie 
powoduje chaos. 

 
 

Palenie tytoniu, to coś czego musisz się pozbyć w pierwszej 
kolejności. Z pozoru nie powoduje żadnych wyraźnych 
skutków ubocznych. Jednak tylko z pozoru. Zabiera Ci tak 
potrzebny do życia tlen. Odbiera energię i chęci do życia, 
zabija motywację, sprawia, że nie wykorzystujesz w pełni 
potencjału swojego mózgu. Żeby pomóc Ci pozbyć się tego 
paskudnego, nie wnoszącego absolutnie nic pozytywnego do 
Twojego życia nałogu, pozwolę Sobie przytoczyć fragment 
listu do pewnej  wyjątkowej Osoby, która również 
potrzebowała pomocy. Sprawiła, że Ja również znalazłem 
motywację do rzucenia palenia. Pomogła Mi uświadomić Sobie 
wiele ważnych rzeczy w Moim życiu i otworzyła drogi, 
którymi jeszcze nigdy nie podążałem... 
 
 
 
„...Dzisiaj, jak pewnie doskonale pamiętasz, zawarliśmy 



umowę, że wyeliminujemy ze swojego życia coś, co bardzo 
Nas ogranicza i chcę, żeby nam się udało. Ja nie tylko chcę, 
żeby Nam się udało, Ja w to wierzę, a wiara jest najważniejsza! 
Ale wiara nie poparta działaniem i kilkoma innymi 
kluczowymi czynnikami, jest tylko nic nie wartą myślą. 
Pytałaś Mnie dlaczego znowu zacząłem palić? Otóż palenie 
jest bardzo silnym i głęboko zakorzenionym nawykiem. 
Palenie niszczy harmonię i wprowadza chaos do umysłu, który 
przesłania wiele aspektów życiowych. Z kolei chaos jest 
czynnikiem, który powoduje u palaczy zwiększone 
zapotrzebowanie na palenie. Wiesz, taka samo nakręcająca się  
maszyna. Cały luty mieliśmy nadgodziny, codziennie po 12 
godzin, włącznie z weekendami. Zmęczenie i pobudzenie 
umysłu spowodowane wytężonym myśleniem o pracy i 
rozmowy na dziwne tematy spowodowały natłok myśli w 
Mojej głowie, a to doprowadziło do chaosu, którego próbuję 
się pozbyć do dnia dzisiejszego. 
Dlatego bardzo się cieszę, że możemy to osiągnąć razem, bo 
wsparcie jest bardzo ważne, czego w Moim życiu bardzo 
brakuje... 
A więc pozwól, że jeszcze raz wytłumaczę Ci moją metodę, 
dzięki której uwolnimy się od tego złego nałogu. 
Pierwsze co musisz zrobić, to uświadomić sobie jak bardzo zły 
wpływ ma dym papierosowy na Twój organizm. Metoda z 
wodą jest bardzo dobra. Woda ma bardzo neutralny i subtelny 
smak a jednocześnie wprowadza harmonię w gospodarce 
wodnej człowieka. Najlepiej wykonać to rano, zanim 
cokolwiek zjesz. Wypij powoli szklankę dobrej wody 
mineralnej. Gazowanej lub nie, zależnie która Ci bardziej 
smakuje. Bo to bardzo ważne, żeby Ci smakowała. Z każdym 
łykiem poczuj jak cudownie smakuje. Poczuj jak pozytywny 
wpływ ma na Twój organizm. Poczuj, jak ta czysta energia 
wprowadza harmonię w Twoim ciele i gasi Twoje pragnienie. 
Wczuj się w to do końca. Spraw, aby ta chwila była jedną z 



najprzyjemniejszych chwil Twojego życia. Gdy już wypijesz 
całą szklankę, zapal papierosa. Poczuj jak paskudny ma smak, 
jak dym wypełnia Twoje płuca złą energią, jak zatruwa całe 
Twoje ciało, jak zaczyna Ci się kręcić w głowie a Twoja 
energia odchodzi. Delikatny smak krystalicznie czystej wody, 
zabija paskudny smak papierosa. Uświadom Sobie, jak niszczy 
całą harmonię, którą wprowadziła woda. Odczuj ten kontrast, 
jak zły wpływ ma dym na Ciebie w porównaniu z życiodajną 
wodą... 
To jest pierwszy krok, pozwala Ci uświadomić Sobie, że Twoje 
dobre samopoczucie i szczęście jest dla Ciebie ważniejsze od  
bezsensownego, nie wnoszącego nic dobrego palenia. 
Po drugie, musisz nauczyć się wytrwać w Swoim przekonaniu, 
że chcesz uwolnić się od nałogu. Jeśli choć na chwilę 
zapomnisz o Swoim celu, wtedy nałóg może powrócić. 
Papieros to bardzo podstępny przeciwnik, trzeba cały czas go 
kontrolować, bo inaczej to on przejmie kontrolę nad Tobą! 
Dlatego tak ważne jest powtarzanie Sobie, tego magicznego 
zaklęcia, które jeśli tylko będziesz go używać, usunie ten zły 
nawyk sięgania po papierosa. 
To magiczne zaklęcie brzmi: 
 
 

Uwolniłem się od nałogu 
palenia papierosów. 

 
Odzyskałem w pełni 

wewnętrzną harmonię 
i 

spokój ducha.       
To, co jest niezwykłego w tym zdaniu to to, że utrwalasz w 



podświadomości Swój cel, Swoje sprecyzowane dążenie do 
uwolnienia się od nałogu palenia papierosów. 
Ale usunąć nawyku się tak po prostu nie da! Trzeba zastąpić go 
innym nawykiem. Tak już działa Nasza podświadomość, Nasz 
umysł. A więc, zmieniamy zły nawyk palenia na rzecz dbania o 
Swoje Ciało i zastępujemy go wprowadzając harmonię, 
zdrowie i spokój od ciągłego nakłaniania przez nałóg do 
palenia. Naturalnym stanem człowieka jest zdrowie, więc 
podświadomość chętnie odrzuci ten wstrętny nawyk 
zatruwania swojego organizmu na rzecz zdrowia i harmonii. To 
dobry układ dla Naszego ciała, więc podświadomość chętnie 
Nam na to pozwoli. 
To były dwa najważniejsze warunki, które trzeba spełnić, aby 
uwolnić się od nałogu. A teraz pozwolimy sobie zaprosić 
pomocników, którzy pomogą Ci osiągnąć cel. 
Zakład z bliską Ci osobą jest świetną pomocą. Przecież nikt nie 
lubi przegrywać i czuć smaku porażki, a do tego głupio jest 
zawieść bliską osobę. Więc jest to świetny motywator do 
wytrwania w założonym Sobie celu. A wartość motywacji tym 
bardziej wzrasta, jeśli zakład jest wyjątkowo głupi, a najlepiej 
ośmieszający dla Ciebie. Nigdy nie należy zakładać się o 
pieniądze, przedmioty a tym bardziej alkohol. Jak wiadomo 
pieniądze rzecz nabyta, a alkohol po przegranej chętnie 
wypiłoby się ze znajomymi przy papierosku. 
Drugim dopełnieniem jest Desmoxan, który działa nie tylko 
świetnie na podświadomość, która czuje, że ma pomoc z 
zewnątrz, to jeszcze od strony medycznej leczy 
zapotrzebowanie organizmu na nikotynę. 
Oto 4 kroki, które dzięki Twojemu zaangażowaniu, 
determinacji, silnej woli i ogromnej potrzebie dążenia do 
szczęścia zagwarantują Ci pozbycie się nałogu! 
 
 
 



Uwolniłem się od nałogu 
palenia papierosów. 

 
Odzyskałem w pełni 

wewnętrzną harmonię 
i 

spokój ducha. 
 

To jest Mój cel i Tobie również z całego Serca życzę 
osiągnięcia tego celu. 
I pamiętaj, że musisz ciągle powtarzać Sobie to zaklęcie. Za 
każdym razem, gdy pomyślisz o papierosie, bądź ktoś Cię 
poczęstuje. Jeśli ktoś Cię będzie częstował, po prostu 
uśmiechnij się i powiedz dziękuję. Nic więcej. 
Po pewnym czasie Twoja podświadomość zamiast myśli o 
paleniu będzie Ci podsuwać to magiczne zaklęcie, a myśl o 
paleniu stanie się przeszłością wypartą przez szczęście, 
zdrowie i harmonię”. 
 
 
 

Obierz Sobie cel 
walki śmiechem z myślami o paleniu. 

 
Obserwuj jak podstępnie się zachowuje, 

to przebiegły kusiciel... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tajemnica Apokalipsy... 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiem 



 na wszystkie Twoje pytania. 
Pod warunkiem, 

że odpowiednio do Mnie przemówisz. 
Przemówisz, 

nie wypowiadając ani jednego słowa, 
przemówisz, 

głosem Serca... 
 

Medytujący Mnich   
 
 
To jest właśnie przełomowa chwila Twojego życia. To, że 
czytasz te słowa, oznacza, że Bóg do Ciebie przemówił... 
Nadszedł czas apokalipsy, którą właśnie na Ciebie zesłał. 
Czy ogarnął Cię strach? Czy boisz się tej chwili? 
Czy powinienem się bać? Czy to już koniec...? 
Tak, to już koniec. Koniec Twojego cierpienia. Koniec życia w 
ciemności i niewiedzy. Czas umrzeć, aby narodzić się na nowo. 
Odrzucić wszelkie ograniczenia. Czas zapalić światło w Swoim 
Sercu i otworzyć oczy. Otworzyć oczy i zobaczyć, jak świat 
wygląda naprawdę. Czas zacząć poznawać, doświadczać 
wszystkiego, czego jeszcze nigdy nie doświadczyłeś. Nadszedł 
czas, aby kochać i doświadczyć Miłości – doświadczyć Boga... 
Nadeszła długo wyczekiwana przez ludzi apokalipsa. Coś 
czego człowiek od wieków bał się najbardziej – spotkanie z 
Bogiem. 
Na każdego przyjdzie pora, dziś przyszła na Ciebie... 
Odkryję teraz przed Tobą, tą wielką tajemnicę, tajemnicę 
apokalipsy... 
Apokalipsa to śmierć, kres Twojego dotychczasowego życia w 



niewiedzy, bo apokalipsa oznacza - „odkrycie nieznanego”. 
Odkrywanie nieznanego, to coś czego wielu ludzi boi się 
najbardziej. Ten strach sprawia, że nie żyją. Boją się żyć... 
Odkrywanie, rozwój, tworzenie... To główny cel każdego 
Człowieka. 
 
 

Wierzę w Miłość, 
Ona siłę daje Nam, 

Ona może zmienić Nas... 
 

...bo Miłość to Bóg, 
a 

Bóg to Miłość... 
 
 

Nadszedł więc czas na odkrywanie, odnajdź więc Boga w 
Sobie. Bóg naprawdę istnieje, mieszka w Tobie. Nie jest czymś 
mierzalnym i określonym. Nie jest w jakimś miejscu, jest 
wszędzie i nigdzie zarazem. Jest energią, świadomością, mocą 
tworzenia i niszczenia, dobrem i złem, wszystkim i niczym. 
Światłem i ciemnością. Jest całym światem. Jest Tobą... 
To dzięki boskiej energii żyjesz. Za sprawą boskiej energii 
tworzysz. To właśnie Twój nieograniczony umysł jest Bogiem.  
Energia i moc tworzenia kierowana czystą świadomością – to 
właśnie kryje się pod tajemniczym słowem Bóg... 
Bóg to cały „mechanizm” tworzący świat. Każda najmniejsza 
cząstka energii tworzącej świat. Ta energia kierowana 
doskonałą świadomością bytu i niebytu, która jest wszędzie. 
Cały świat materialny, myśli, wszystko jest boską energią. 



Dlatego nie ma rzeczy niemożliwych, gdyż wszystko, cała 
materia jest energią. Zmieniając świadomość tej energii, można 
dowolnie ją kształtować. Trzeba tylko poznać największą 
tajemnicę życia – jak to zrobić... 
 
 
   

Tylko odrzucając wszystko, 
możemy wszystko... 

 
 
 

Człowiek ma swoje granice, jest ograniczony. Dopiero 
odrzucenie człowieczeństwa uwalnia od wszelkich granic. 
Jednak, aby odrzucić człowieczeństwo, najpierw trzeba stać się 
prawdziwym Człowiekiem... 
To właśnie Jezus Chrystus próbował nauczyć ludzi tego 
wszystkiego. Jednak nie posłuchali go. Nie rozumieli? Nie 
chcieli zrozumieć? Bali się? Byli zbyt głupi i przekręcili 
wszystko? Do dziś uznają Go za Boga. Tylko czy naprawdę był 
Bogiem? Oczywiście, że był. Potrafił korzystać z boskiej mocy 
i próbował tego samego nauczyć innych. Za wszelką cenę 
starał się przekazać ludziom, że każdy ma boską moc, każdy 
jest Bogiem. Jednak nie zrozumieli Go. Czczą Go jako Boga, 
syna bożego, a nie dotarły do nich Jego nauki, że każdy tak jak 
i On jest dzieckiem bożym i również ma taką samą moc, z 
której może korzystać... 
 
 
 

 



 
Gdy tylko spojrzysz 

życiu w oczy, 
staniesz się Bogiem... 

 
 
 

Bóg nigdy do Nas nie przychodzi, to My musimy przyjść do 
Boga. On nie może do Nas przyjść, bo zawsze jest z Nami... 
Bardzo często wyciąga do Nas rękę, przemawia, nawet 
krzyczy. Dlaczego więc ludzie go nie słuchają? 
Bóg Cię opuścił...? 
Bóg Nas nie opuszcza, to My opuszczamy Boga. On jest 
wieczny i stały, a każdy człowiek przemijający. 
I zadaj Sobie teraz to pytanie, kto kogo opuszcza? 
 
 
 
 

Nie jest ważne co przydarza 
Ci się w życiu... 

Ważne jest, 
jakie przypisujesz temu 

znaczenie. 
 
 
 



Wiara w Boga, 
to korzystanie z Jego 

Mocy... 
 
 

Pamiętaj! 
Tylko, gdy świadomie 

podtrzymujesz energię, 
żyjesz. 

 
 
 

Żeby poznać co to życie, najpierw trzeba zmierzyć się ze 
śmiercią. Dzięki spotkaniu ze śmiercią otwieramy oczy i 
doceniamy piękno życia. Ja dziś to przeżyłem i raz na zawsze 
się od tego uwolniłem. Teraz żyję wiecznie... 
Ja żyję, aż chcę to wykrzyknąć, Ja żyję...! Dziś, 20.07.2015, 
idę po cmentarzu, i mam ochotę krzyczeć, Ja żyję! Widzę, 
słyszę, czuję powiew wiatru, czuję najpiękniejsze uczucie – 
miłość... 
Dziś zamknąłem oczy ciała, a otworzyłem oczy duszy. Dziś 
narodziłem się na nowo. Tu jest wszystko inne, jak otworzyłem 
oczy. Nic nie wygląda tak samo. Nie wiem dokąd w ogóle idę. 
Jestem zagubiony. Chaos w Moim życiu... 

 



Czasem warto się pogubić, 
żeby później móc 

się odnaleźć... 
 
 

Już nie boję się śmierci... 
Wielu ludzi, którzy tak mówią, kłamią. Próbują oszukać nawet 
samych siebie, a może przede wszystkim samych siebie. Boją 
się i sami tak naprawdę się zabijają. Nie żyją nawet za życia... 
Ludzie, którzy prawdziwie nie boją się śmierci, po prostu żyją 
pełnią życia... 
Pogódź się z tym, że kiedyś umrzesz, przestaniesz się bać. 
Wtedy odrzucisz ostatnie swoje ograniczenie. Po tym, czeka 
Cię pełnia człowieczeństwa, która zaprowadzi Cię do boskości. 
A wtedy będziesz żyć wiecznie. Pokaż, że nie czujesz strachu. 
Strach przed śmiercią ogranicza i nie pozwala żyć pełnią życia. 
Uwolnij się od tego raz na zawsze. 
 
 
 

 
Sam Bóg chroni Mnie 
przed wszelkim złem. 

Pomaga Mi. 
Przecież wypełniam 

Jego misję... 
 
 



 
 

Nie lękaj się zajrzeć do piekła... 
Ono jest w Twojej świadomości, 

a co za tym idzie 
i w podświadomości. 

Musisz zaprowadzić tam porządek, 
pozostawić ład i harmonię, 

a wtedy będziesz 
w raju... 

 
 
 

Niebo, Raj, 
jest miejscem na Ziemi. 

To miejsce, którego początek 
zaczyna się 

w Twoim Sercu... 
 
 
 
 



Przypadek - 
to Bóg podążający inkognito... 

 
Wydaje Ci się, że cokolwiek w życiu dzieje się przypadkiem, 
że to tylko zbieg okoliczności? Masz rację, wydaje Ci się. Nie 
ma przypadków, wszystko z góry jest dokładnie zaplanowane. 
Ty możesz nie mieć planu na Siebie, jednak Bóg ma. Myśli o 
Tobie i zaplanował z góry Twoje życie, skoro Ty sam tego nie 
robisz. Nic nie dzieje się na darmo. Każde wydarzenie w 
Twoim życiu ma czemuś służyć. Nauczyć Cię czegoś, 
przestrzec, ochronić, ukarać bądź nagrodzić. 
Przez całe życie kroczysz drogą Swojego przeznaczenia. 
Przeznaczenie – droga tam, dokąd podążasz, dokąd 
przeznaczasz. To boża kontynuacja tego, co Sam zacząłeś. Ty 
wybierasz kierunek Swojego życia, a Bóg pisze dla Ciebie 
dalszy scenariusz Twojej podróży. Swoimi decyzjami, 
zachowaniem i postępowaniem możesz zmienić Swoje 
przeznaczenie. Robisz to nieświadomie za każdym razem, gdy 
zmieniasz coś w Swoim życiu. 
Myślenie o złych rzeczach nie sprowadzi na Ciebie dobra... 
Z przeznaczeniem jest podobnie jak z jazdą samochodem, to 
Ty wybierasz dokąd jedziesz, jak szybko, kiedy i czy w ogóle 
się zatrzymasz. Kręcisz kierownicą w lewo, to auto pokieruje 
się ścieżką przeznaczenia w lewą stronę. Ale przecież zawsze 
możesz skręcić kierownicą w przeciwną stronę, w prawo, a 
wtedy zjedziesz ze złej ścieżki przeznaczenia i wjedziesz na 
prawą ścieżkę prowadzącą do szczęścia. To dokąd jedziesz i 
gdzie Bóg Cię dalej pokieruje zależy tylko od Ciebie... 
 
 
 
 



Modlitwa, 
jest najlepszą zbroją, 

kluczem, który otwiera 
Serce Boga... 

 
Jak Bóg dał, to będzie łatwo, pięknie i przyjemnie... 
Jak Bóg „dał” a nie jak Bóg „da”, bo „da” nigdy nie 
przychodzi. On już dał, Ty tylko musisz po to sięgnąć. 
Skorzystać z tego, a tym samym nie odrzucać tego brakiem 
wiary w Siebie i w to, że takie cuda naprawdę się dzieją. Nie 
może dziać się w Twoim życiu nic, w co nie wierzysz... 
 
Bóg dba o to, żebym żył na jego zasadach. Muszę więc żyć 
zgodnie z jego regułami, a będę miał wszystko, czego tylko 
zapragnę. W przeciwnym wypadku, spotka Mnie kara... 
Od tej chwili, żyję zgodnie z boskim prawem, a wtedy Boże, 
dasz Mi wszystko to czego tylko zapragnę. Od tej chwili i na 
całą wieczność, kochamy się i tworzymy jedność. 
Aby doświadczyć Boga, muszę połączyć „trójcę świętą”, czyli 
Moją podświadomość, świadomość i wyższą jaźń. To 3 części 
Mojego umysłu, które muszą w harmonii i miłości współgrać 
ze sobą, abym mógł w pełni korzystać z boskiej mocy. 
 
Modlitwa, to prośba do Boga, o spełnienie Naszych pragnień. 
Bóg jednak nie zawsze daje Nam to, o co prosimy. Na pewne 
rzeczy musimy sami sobie zapracować. Nie znaczy to jednak, 
że Bóg nie pomoże Nam tego osiągnąć. Pomoże, bo dlaczego 
miałby tego nie zrobić. Daje nam wskazówki jak to osiągnąć. 
Układa los tak, aby doprowadził Nas do celu. Jednak to My 
sami musimy to zdobyć. Inaczej, nie było by zabawy... 
 
 



 
 
 

Nie proszę o złoto, 
ani o odzienie. 

Proszę tylko, abyś prowadził Mnie tak, 
abym rozwinął Swe zdolności 
i wykorzystał w sprzyjających 

okolicznościach. 
 
 
 

Módl się o wskazówki 
i kierunek drogi 

a 
Twoja modlitwa 

zawsze będzie wysłuchana 
i 

spełniona. 
 
 
 



Muszę zatem 
zawsze być blisko Boga 
i bacznie obserwować 

jakie przypadki 
Mi przysyła. 

 
Modlitwa to nie wszystko... 
Trzeba mieć plan, trzymać się go i działać z pełną motywacją. 
Dopiero, gdy spełnimy te warunki, modlitwa jest brakującym 
elementem, drogowskazem, do spełnienia Swoich marzeń i 
oczekiwań. Samą modlitwą nic nie zdziałamy, gdyż żyjemy 
wtedy tylko nadzieją. Nadzieja jest zalążkiem wiary, ale wiara 
bez działania i dążenia do celu, jest tylko marzeniem, które 
nigdy się nie spełni. 
 
 

Wiara jest nic nie warta 
dopóki nie zaczniesz 

jej praktykować... 
 
 

Modlitwa nie polega na bezmyślnym wypowiadaniu 
wyuczonego tekstu. Każdy modli się na Swój sposób i zależnie 
od tego o co się modli. Modlitwa to połączenie z Bogiem w 
głębokiej medytacji. Nie musi zawierać słów, mogą to być 
czyste myśli, uczucia, pragnienia. Musi natomiast zawierać w 
sobie jeden bardzo ważny składnik, bez którego nie zostanie 
wysłuchana i spełniona – Miłość. 



 
 

Pewność rodzi się 
w Sercu... 

 
 

W jaki sposób powinniśmy dziękować Bogu za spełnione 
modlitwy? 
Dziękujmy Mu za wszystko wdzięcznością, miłością jaką 
darzymy Jego, innych ludzi i cały świat, coraz większą wiarą, 
tworzeniem i pomaganiem potrzebującym... 
Jednak, największym podziękowaniem jest po prostu 
korzystanie z Jego dobroci... 
 
 
 
 
 
 
 

W każdej chwili Swojego życia, 
poszukuj Boga. 
On jest wszędzie 

jednak nigdy nie wiesz, 
co, kiedy i gdzie 
Ci przyniesie... 

 



Patrzę, 
chociaż mam zamknięte oczy... 

a Ty...? 
Masz otwarte oczy, 
a nic nie widzisz... 

 
 
 

Modlitwa Miłości 
Modlę się cały czas, do tego co piękne i co kocham. 
Bo trzeba to czcić... 
Modlitwa, to wyjątkowy stan umysłu. Euforyczne pojednanie z 
Bogiem i całym światem. Mało ma wspólnego z modlitwą 
nauczoną Nas w kościele... 
Powinna dawać Nam radość, spokój, uczucie uniesienia, dobre 
samopoczucie, piękne myśli, uczucie szczęścia i bezgranicznej 
miłości... 
Stosuj tą modlitwę każdego dnia. Zawsze, kiedy tylko masz 
ochotę. Kiedy ogarnie Cię niepokój, strach, przygnębienie, złe 
myśli. Ale również wtedy, gdy jesteś radosny i szczęśliwy. 
Dziękuj w ten sposób Bogu za wszystko, co dla Ciebie zrobił i 
pokaż, że jesteś przy Nim nie tylko wtedy, gdy czegoś 
potrzebujesz, a spełnią się każde Twoje pragnienia. 
Tylko UWIERZ w to, a tak będzie... 
Modlitwa ta, jest bardzo prosta i może trwać nawet tylko kilka 
sekund. Może trwać ile tylko chcesz, to od Ciebie zależy na jak 
wiele masz ochotę i czas. Wykonywana może być absolutnie 
wszędzie i o każdym czasie, a jej sedno polega na 
wypowiedzeniu jednego zdania: 



Mam umysł wypełniony 
pozytywnymi, pięknymi, jasnymi 

myślami, 
nastawionymi na... 

Miłość... 
Radość... 
Sukces... 

Szczęście... 
 

I gdy wypowiesz już, to pozytywnie nastrajające zdanie, które 
usuwa wszelkie złe myśli: Mam umysł wypełniony 
pozytywnymi, jasnymi, pięknymi myślami, nastawionymi na... 
to wtedy zaczyna się Twoja modlitwa. Nastrajasz Swój umysł 
na to, co dla Ciebie ważne. Mówisz, Miłość... i po prostu 
myślisz o tym, co oznacza dla Ciebie miłość. Wyobrażasz sobie 
kogoś, kogo kochasz, czy cokolwiek innego, co oznacza dla 
Ciebie Miłość. Przecież to Twoja modlitwa i możesz modlić się 
do kogo i czego tylko chcesz. Trwaj w myślach o miłości jak 
długo tylko chcesz. Po czym wypowiedz słowo Radość... 
Oczywiście w myślach, nie trzeba tego wypowiadać na głos. 
To jest tylko Twoja modlitwa, inni nie muszą jej słyszeć i w 
ogóle o niej wiedzieć. I tak jak poprzednio, wyobrażasz sobie 
wszystko to, co sprawia Ci radość, co lubisz i chcesz robić, co 
wywołuje uśmiech na Twej twarzy. Następnie Sukces... 
Myślisz o tym, co chciałbyś w życiu osiągnąć, co stworzyć, w 
jaki sposób zarabiać pieniądze, w jaki sposób żyć. Na końcu 
natomiast myślisz o Szczęściu..., jak to wszystko o czym 
myślałeś wcześniej, czyli miłość, radość i sukces, składa się na 
uczucie, które nazywamy szczęściem... 
 



Modlitwa jest elastyczna, każdy musi dostosować ją do Siebie. 
To jest Moja wizja modlitwy, to na tym w życiu Mi głównie 
zależy. Ty możesz oczywiście ją nieco zmodyfikować, żeby 
odzwierciedlała Twoje potrzeby i pragnienia. Ważne jednak 
jest, aby na samym początku modlitwy, była Miłość, bo jak już 
mówiłem, najważniejszym warunkiem spełnienia modlitwy, 
jest modlitwa przepełniona miłością. Na końcu natomiast, 
powinno pozostać Szczęście, jako podsumowanie wszystkich 
składników, które dają Nam szczęście w życiu. Pomiędzy 
Miłością a Szczęściem, możesz modlić się do czego tylko 
zapragniesz... 
Kieruj się w Swojej modlitwie głosem Serca, ono nauczy Cię 
jak się modlić. Wykorzystaj Swój... 
 
 
 
 

Instynkt - 
to od natury prezent. 

Uwierz siła jest 
w tej wierze... 

 
Bo instynkt, 

to Bóg, 
który po cichu 
podpowiada Ci 

jak żyć... 
 



 
 
 
 
 

To Ja... 
 

Potrafię zmienić świat 
na lepsze... 

 
Miłością... 

 
 
 
 
 
 



 
 

Bóg wie, 
 że może wszystko, 

dlatego jest Bogiem... 
 

Ty też uwierz, 
że możesz... 

 
Wiara – to pewność, 

a pewność rodzi się w 
Sercu. 

 
 

...oto słowo boże... 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Wielka tajemnica 
Szczęścia... 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jesteś tym, 
czym głębokie Twe pragnienie. 

 
Jakie Twe pragnienie, 

taka Twoja wola. 
 

Jaka Twoja wola, 
 taki czyn. 

 
Jaki czyn Twój, 

 taki los... 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Jeśli myślisz, 
że możesz, 
to możesz. 

 
Jeśli myślisz, 
że nie możesz, 
to nie możesz. 

 
 

W każdym przypadku 
masz rację... 

 
 

 
 
 



Źródłem wszelkiego stworzenia jest czysta świadomość. 
Czysta możliwość pragnąca się wyrazić, przejść ze stanu 
nieprzejawionego w przejawiony. 
Tą czystą świadomością jest każda myśl, która rodzi się w 
Twoim umyśle. Jest to pole wszelkich możliwości i 
nieskończonego tworzenia. 
A więc, Twoje życie wygląda tak, jak to sobie wyobrażasz... 
 
 
 
 

Weź sprawy w Swoje własne ręce. 
I co się wtedy stanie? 

Coś strasznego... 
Nie będzie kogo obwiniać. 

 
 
 
 
 

Za każdy Twój uczynek, 
dobry albo zły, 

uważaj co Cię czeka, 
nagroda albo łzy... 

 
 
 
 



Gdy wieczorne zgasną zorze 
Zanim głowę do snu złożę 
Modlitwę swoją zanoszę 

Bogu, Ojcu i Synowi 
Dopierdolcie sąsiadowi 

Dla siebie o nic nie wnoszę 
Tylko mu dosrajcie proszę 
Kto ja jestem? Polak mały 

Mały, zawistny i podły 
Jaki znak mój? Krwawe gały 

Oto wznoszę swoje modły 
Do Boga, Marii i Syna 

Zniszczcie tego skurwysyna 
Mego rodaka sąsiada 

Tego wroga, tego gada 
Żeby mu okradli garaż 
Żeby go zdradzała stara 
Żeby mu spalili sklep 

Żeby dostał cegłą w łeb 
Żeby mu się córka z czarnym 

I w ogóle by miał marnie 
Żeby miał aidsa i raka 
Oto modlitwa Polaka... 

 
„Modlitwa Polaka” to fragment, jakże życiowego filmu „Dzień 
świra”. Ukazuje nastawienie Polaków do drugiego człowieka. 
Jak ma być dobrze w naszym kraju i ogólnie na świecie, skoro 
ludzie tak się właśnie zachowują, w taki sposób myślą, taka ich  
miłość... 
Na całe szczęście Bóg ich nie wysłucha, bo Bóg nie jest 
wysłannikiem człowieka, żeby czynić zło. Bóg nie krzywdzi 
ludzi na zlecenie. Bóg zawsze działa dla dobra człowieka. 
Dlaczego więc, czasem spełniają się takie modlitwy? I to jest 
bardzo ciekawa sprawa. Otóż, człowiek zaczyna wtedy używać 



Swojego Umysłu i sam, świadomie sprowadza krzywdy na 
drugiego człowieka. Ma przecież taką moc... 
Szkoda tylko, że nie potrafi tego zrobić w dobrej sprawie, ale 
jak widać z nienawiści zrobi wszystko. 
Spotka go jednak za to zasłużona kara... 
 
 

 
Żeby zmienić Swoje życie, 

najpierw trzeba 
zmienić Swoje myślenie 

i pozbyć się starych nawyków. 
 
 
 

Pamiętaj, że myśl ma ogromną moc. Moc tworzenia, ale 
jednocześnie też moc niszczenia. Musisz się pozbyć wszelkich 
złych myśli ze Swojej głowy i usunąć wszystkie złe nawyki. 
Nawyk, to takie coś, co kieruje Twoimi myślami, bez udziału 
świadomości. A więc, mając złe nawyki, możesz w ogóle 
nieświadomie wyrządzać krzywdę innym ludziom oraz 
szkodzić samemu Sobie! 
 
 
 

 
Twój umysł 

może być Twoim 
największym wrogiem...   

 



Jak więc poradzić sobie ze złymi myślami i nawykami? 
Na pewno małymi krokami. Nie zmienisz „dobytku całego 
życia” w jeden dzień. To może się okazać długa i trudna walka, 
jednak uwierz, że warto zadać sobie tyle trudu. 
Po pierwsze musisz ciągle się kontrolować, bo umysł potrafi 
się czasem poważnie zaśmiecić. Obserwuj Swoje myśli, by z 
całego natłoku informacji wyłowić te cenne i piękne myśli i 
ciesz się nimi. 
Śmiej się z każdej złej myśli. Pomyśl sobie, że jest tak głupia, 
że aż śmieszna. Śmiech skutecznie i bez wysiłku odstrasza złe 
myśli. Wymyślaj coraz to nowe kontry, aby wyjść ze złych 
myśli i zmienić je na pozytywne. Nie walcz z myślami, 
pozbądź się złych myśli najmniejszym wysiłkiem – 
przyjemnością... 
 
 

To fajna zabawa 
odbijać z uśmiechem 

złe myśli... 
 
 

Gdy pojawi się jakaś myśl w Twojej głowie, wejdź w nią, 
poczuj, przeżyj, zobacz co ma Ci do przekazania. Jak jest zła, 
niekonstruktywna i nie chcesz jej, po prostu powiedz, 
„dziękuję wychodzę z niej” i zacznij myśleć o czymś innym. 
Stwórz sobie, Swoją „tarczę umysłu”, która ochroni Cię przed 
szkodliwym działaniem każdej złej myśli i sprawi, że nie 
będzie miała na Ciebie żadnego wpływu. Jak to zrobić? 
Najzwyczajniej w świecie, gdy pojawi się jakaś zła myśl, gdy 
ją przeżyjesz i poczujesz, wypowiedz po prostu to magiczne 
zaklęcie „tarcza umysłu”. Twoja podświadomość sama stworzy 
tą tarczę ochronną na każdą złą myśl, w chwili, gdy to 
wypowiesz. To działa jak pole siłowe, przez które nie przedrze 



się żadna niechciana myśl. Wyobraź sobie jak w chwili 
wypowiadania słów „tarcza umysłu”, każda myśl odbija się od 
niej i nigdy już nie wraca. 
Podświadomość podsyła nam myśli w jakimś celu, coś chce 
nam przez to powiedzieć. Za każdym razem, gdy się przed 
czymś bronimy, próbujemy to zignorować, siła z którą wraca ta 
myśl jest większa. Często podświadomość jest tak uparta, że 
będzie podsyłać nam tą myśl do skutku, aż się jej nie poddamy. 
Wtedy bardzo łatwo się w tym zatracić i zupełnie zamknąć w 
sobie, żeby tylko obronić się przed tą myślą. Nie bój się myśli, 
to tylko wizje i nie są szkodliwe, dopóki nie zasilisz ich 
energią – w przypadku złych myśli, tą energią która je ożywia 
jest strach. To Twój strach przed nią sprawia, że staje się 
rzeczywistością... 
 
 
 

Złe myśli, 
również są pożyteczne 

bo dzięki nim 
znajdujemy wiele inspiracji 

i pomysłów na rozwiązanie jakiejś sprawy, 
które w sobie zawierają. 

 
 

Jak Anioła głos, usłyszałem Ją... 
Powiedziała patrz, tak to On... 

Na rozstaju dróg, stoi dobry Bóg, 
On wskaże Ci drogę... 

 



To właśnie Bóg, często przez złe myśli chce Ci coś przekazać, 
wskazać Ci drogę. Tylko zastanów się jak ma to zrobić, jeśli Ty 
boisz się tych myśli i nawet nie chcesz się im przyjrzeć...? 
Myślenie zawiera w sobie pewną tajemnicę, tajemnicę życia 
światów równoległych, przez które podróżujemy bez względu 
na to, czy jesteśmy ich świadomi. Jak to się mówi, każdy ma 
Swój świat i jest to prawda. Każdy żyje w innym świecie 
równoległym. W tym samym czasie, w tym samym miejscu, 
ale z inną świadomością i poczuciem życia. Poddając się 
myślom przechodzimy z jednego świata równoległego do 
drugiego. Najczęściej strach sprawia, że nie możemy się 
uwolnić i trzyma nas w danym świecie. Dopiero świadome 
uwolnienie się, pozbycie się tych myśli i świadoma zmiana 
myślenia pozwoli zmienić świat równoległy, w którym żyjesz. 
Nie rozumiesz czym jest świat równoległy? 
Wyobraź sobie, że dwoje ludzi pojechało na wycieczkę do lasu. 
Spacerują i zbierają grzyby. Są w tym samym miejscu i czasie. 
Jednak każdy z nich może być w swoim świecie równoległym, 
jakże różnym od siebie. Jeden człowiek cieszy się z tego 
spaceru, rozkoszuje się bliskością i pięknem przyrody. Czuje 
wspaniały aromat i atmosferę lasu. Cieszy się każdym 
grzybem, który znalazł. Cieszy się każdym stworzeniem, które 
napotkał na swej drodze. Czuje klimat natury i stworzył z nią 
jedną harmonijną całość i symbiozę. Świadomie jest w tym 
miejscu czerpiąc z niego energię i darząc miłością i 
szacunkiem... 
Drugi człowiek natomiast nie czuje tego klimatu. Myślami jest 
gdzie indziej. Nie potrafi stworzyć jedności z naturą. Nie 
cieszy się jej pięknem i niezwykłością. Nie ma szacunku dla 
istot żywych zamieszkujących las. Myśli, że to on jest tam 
panem i za nic sobie ma tą boską harmonię. I dlatego jakże 
inne jest jego odczuwanie tego świata. Wszedł w świat 
równoległy, w którym zamiast szczęścia i harmonii znalazł 
udrękę. Podczas gdy jego kompan spaceruje w doskonałym 



nastroju i z uśmiechem na ustach, on nie może już znieść tego 
strasznego miejsca. Wszystko go denerwuje. Ciągle się o coś 
potyka, wstrętne robale nie dają mu spokoju, komary ciągle 
gryzą doprowadzając go do szału. Nie potrafi już znieść tego 
miejsca i zaczyna go nienawidzić i żałować, że w ogóle tam 
jest. Czemu jest taka różnica w odczuwaniu tych dwojga ludzi? 
Wszystko zależne jest od ich sposobu myślenia. Szczęśliwy 
człowiek wszedł do lasu z miłością i zatopił się w przyrodzie. 
Zrozumiał i zapragnął żyć zgodnie z jej rytmem, jej zasadami. 
Poczuł życie tego miejsca, jego prawdziwą naturę. Nie był 
więc intruzem w tym miejscu, kochał wszystko co się tam 
znajduje. Doświadczył piękna, więc i to miejsce odpłaciło mu 
tym samym – harmonią i miłością. Drugi człowiek natomiast 
nie chciał wczuć się w ten klimat i stworzyć jedności z naturą. 
Myślami był daleko od natury. W tym świecie był intruzem, 
którego natura chciała się stamtąd pozbyć. Zaczął denerwować 
się komarami, bał się każdego ugryzienia i myślał tylko o tym. 
Myślał, że wszystko tam jest złe, straszne i nieprzyjemne. Był 
w tym samym miejscu i czasie, ale w innym świecie 
równoległym niż ten drugi. W świecie, jakże odmiennym od 
tego, jakim jest naprawdę. Stworzył go sobie sam, ze swoich 
chorych myśli i strachu. 
Życie jest nieograniczone w swoich możliwościach. Każdy 
może tą samą sytuację i miejsce odbierać na miliony różnych 
sposobów, w zależności od tego, do jakiego świata 
równoległego da się wciągnąć swojej podświadomości. 
 
 
 

Tylko spokój 
może Cię uratować... 

 
 



Wyjdźmy jednak z tamtego świata i powróćmy do tematu 
naszych złych myśli. Musimy to przerobić, żebyś w końcu 
przestał się ich bać i potrafił świadomie wykorzystać ich 
potencjał. 
Myśl może stać się Twoim nawykiem nawet po jednym 
przyzwoleniu ze strony świadomości. Nie zawsze jednak, 
nasze Ja musiało to zrobić z pełną świadomością. A wszystko 
przez natłok myśli przemykających przez Twój umysł. Dlatego 
tak ważny jest spokój umysłu i nie zaśmiecanie go natłokiem 
niepotrzebnych informacji. Czasem myśl jest z pozoru tak 
błaha, malutka i nieszkodliwa, że się na nią godzimy i 
akceptujemy, pozwalamy żeby była z nami. Później natomiast 
staje się coraz większa, straszniejsza i bardziej męcząca. Ale 
skoro pierwszy raz się na nią zgodziliśmy, to gdy pojawi się 
drugi raz, to automatycznie również nie mamy nic przeciwko 
niej, a ona zaczyna robić sobie u nas co jej się tylko podoba. 
Tak działa właśnie moc nałogów i reklam. 
Tak samo na szczęście działa nasz system obronny przeciwko 
niechcianym i złym myślom. Ten system obronny, polega na 
wypowiadaniu początkowo pełnej, pozytywnej sentencji tak 
długo, aż stanie się tak głęboko zakorzeniona w 
podświadomości, że z czasem przywracana jest do 
świadomości i władzy po wypowiedzeniu jej fragmentu, 
oczywiście istotnego z sensu działania, aby w końcu 
zakotwiczyć się na tyle mocno, aby działała bez udziału 
świadomości. 
Taką sentencją, w przypadku obrony przed złymi myślami, 
której Ja osobiście używam, jest pierwsze zdanie Naszej 
„modlitwy miłości”: 
Mam umysł wypełniony pozytywnymi, pięknymi, jasnymi 
myślami. 
To zdanie działa jak zaklęcie, wystarczy, że będziesz 
wypowiadać te słowa. Nakierują Twój umysł na to, że 
pragniesz, aby pojawiały się w nim tylko i wyłącznie 



pozytywne, piękne i jasne myśli. A to z czasem stanie się 
Twoim dobrym nawykiem, który będzie Cię chronił przed 
złymi myślami. 
 
 

Bo raz coś ustalone, trwa 
 dopóki nie zostanie odwołane, 

bez względu na to, 
czy jest dobre, czy złe. 

 
 

Masz czasem problemy z zapamiętaniem czegoś ważnego? 
Powtarzaj sobie za każdym razem, gdy nie potrafisz sobie 
czegoś przypomnieć, następujące zdanie: 
 

 
Mam doskonałą pamięć, 

która zapamiętuje wszystko to, 
co ważne 

i zawsze służy Mi 
w razie potrzeby. 

 
 

A wkrótce przekonasz się, że pamiętasz wszystko co dla Ciebie 
ważne. Co jest natomiast ważne dla Twojej podświadomości, 
aby zawsze perfekcyjnie Ci służyła? 
Po prostu dziękuj Jej za to za każdym razem, gdy przypomni 
Ci o czymś i pokaż, że jest dla ciebie ważna i pomocna, że Ją 
kochasz, a przede wszystkim okazuj wdzięczność. 
 



I co, zapomniałeś już o złych, czarnych i męczących myślach? 
To Ja Ci teraz o nich przypomnę... 
Mamy czasem taki paskudny nastrój, tak paskudny, że w żaden 
sposób nie jesteśmy w stanie pozbyć się natłoku złych myśli. 
Nawet nasze zaklęcia i tarcza umysłu nie są w stanie ze 
wszystkimi sobie poradzić. Po prostu jesteśmy przeładowani 
myślami. Myślisz wtedy, że nie dasz sobie rady się ich pozbyć? 
Niepotrzebnie! Na wszystko w życiu można znaleźć sposób... 
Czasem trzeba użyć potężniejszego narzędzia, medytacji... 
Medytacja, jakże to obco i strasznie brzmi co? Nie przejmuj się 
to nic strasznego i trudnego. To taki stan, w którym osiągamy 
spokój i harmonię, oczyszczamy umysł, przez co możemy 
dotrzeć do najbardziej niezwykłych obszarów Naszego umysłu, 
połączyć się z Wyższą Jaźnią i stworzyć wszytko, czego tylko 
pragniemy. 
Jednym ze sposobów na osiągnięcie spokoju i pozbycie się 
złych myśli, jest wejście w „Swoją przestrzeń”, ucieczka z 
Ziemi. Przecież tylko na Ziemi możemy mieć ziemskie złe 
myśli... 
Zamknij oczy... 
Nie teraz! Nie będziesz mógł przecież czytać... 
 ...i wyobraź Sobie, że wsiadasz do rakiety. Ta rakieta to coś, co 
wyrwie Cię od wszelkich stresów, zamętu i złych myśli. Nie 
pozwól jednak, żeby wizja tej rakiety ograniczyła Cię. W 
chwilę od startu pozbywasz się jej i nie jesteś już niczym 
ograniczony. Leci tylko sama świadomość, sama dusza bez 
ciała i wszelkiej materii. Startujesz z ogromną prędkością i w 
kilka sekund widzisz jak Ziemia się oddala, zostaje w tyle. 
Lecisz i widzisz jak staje się coraz mniejsza. W głowie masz 
takie dziwne uczucie, jakby ciało zostało a Twój umysł unosił 
się do góry, jakby leciał. I gdy Ziemia jest już malutka 
wlatujesz w przestrzeń kosmiczną, w Swoją przestrzeń w 
której panuje ciemność, cisza i spokój, wszystkie myśli zostały 
na Ziemi... Tam, jesteś tylko Ty i Twoja przestrzeń, Twój 



spokojny umysł. Im bardziej oddalasz się od Ziemi, tym Twój 
umysł jest spokojniejszy i bardziej czysty od wszelkich myśli. I 
możesz tak lecieć jak daleko tylko chcesz ciesząc się tym 
spokojem. Możesz pozostać w tej pustce kosmicznej otchłani, 
albo wlecieć w jakąś czystą, niczym nie zmąconą myśl. 
Wyobraź Sobie, że wlatujesz w jakąś Gwiazdę, która jest 
pojedynczą, czystą myślą. Wyobraź Sobie jak zbliżasz się do 
niej. W miarę jak jesteś coraz bliżej, staje się coraz większa. 
Wlatujesz w jej środek i wypełnia cały Twój umysł. Cały Twój 
umysł wypełnia jasność, która zamienia się w myśl. 
Ten właśnie spokój umysłu, bez całego chaosu i zamętu życia 
ziemskiego, pozwala Ci odczuć magię czystej myśli. Zatracić 
się w niej bez reszty. Żyć tylko jedną myślą i nie dopuszczać 
do niej żadnej innej. Możesz wtedy stworzyć coś pięknego, bo 
tylko w skupieniu, gdy nie jesteś rozproszony innymi myślami, 
można z czystej świadomości tworzyć Swoją rzeczywistość... 
Teraz zamknij oczy i wleć w Swoją przestrzeń, przekonasz się, 
że to naprawdę działa! Zrób to teraz. Miłego odlotu... 
 
 

Zamknij oczy, 
one nie będą Ci już teraz potrzebne... 

 
 

 
Bóg dba o to, 

abym miał same piękne chwile. 
Jednak to tylko ode mnie zależy, 

czy z nich skorzystam, 
czy będę myślał o czymś innym... 

 
 



 
 
 

 
 
 

Ja, potrzebuję czystej świadomości. 
Tylko czyste, niczym nie skażone myśli, 

otwarty umysł nastawiony na Moje 
pragnienia, 

bez natłoku tysięcy myśli 
o wszystkim i o niczym. 

Koniec chaosu! 
Nastaje harmonia, ład i porządek 

w Mojej głowie. 
Tą czystą świadomością jest 

Moja Miłość, 
która nie dopuszcza do Mnie 

żadnych złych myśli. 
Myślę tylko o Jej pięknie - 

to jest źródło Mojego Szczęścia... 
 
 
 
 
 



Dziś będę Panem Swoich emocji. 
 
„W jaki sposób zapanuję nad nimi, żeby każdy dzień był 
szczęśliwy i owocny? 
Nauczę się tajemnicy wieków, która mówi: 
Słaby jest ten, kto pozwala by jego myśli kontrolowały jego 
czyny. Silny zaś jest ten, kto zmusza swoje czyny, by 
kontrolowały jego myśli”. 
Bo swoje myśli, to trzeba sobie wychować. Nauczyć je, jak 
chcę by się zachowywały... 
Walczę nie po to, żeby być szczęśliwy, ale po to by nie być 
smutny. Gdy pozbędziesz się złych i smutnych myśli, szczęście 
samo przyjdzie i zagości w Twoim życiu... 
Mieć szczęście w życiu, to po prostu uwierzyć, że takie 
wydarzenia są możliwe. 
 
 
 

Żeby zaczęło się coś nowego i pięknego, 
najpierw musisz zakończyć stare, 

czyli 
strach przed pięknem i miłością. 

 
 
 
Możesz zmienić Swoje życie na lepsze, dopiero gdy ujrzysz w 
nim coś pięknego. Właśnie to piękno pokieruje Cię w zupełnie 
innym, lepszym kierunku. Nie da się zmienić Swojego życia na 
lepsze, widząc w nim same negatywy. 
Po co rozpamiętywać to, co byłe złe. Trzeba pamiętać to, co 
jest dobre i piękne... 
 



Zwracaj baczną uwagę na słowa, 
które wypowiadasz. 

Słowa również mają wielką moc, 
wywołują myśli... 

 
 

Przestań być ze wszystkim na „nie”. Powiedz „tak” pierwszy 
raz i zacznij realizować Swoje plany i zacznij robić fajne 
rzeczy z innymi ludźmi... 
Mów o życiu pozytywnie. Zamiast mówić „nie poddam się” 
powiedz „dam radę, uda Mi się”. Uważaj jakie słowo stawiasz 
po „nie”, bo podświadomość nie rozumie zaprzeczeń w formie 
„nie”. Chodzi o to, że pierwsze co robi to przywołuje to czego 
ma nie robić, a w głowie zostaje często wielki obraz tego, co 
chciałeś zaprzeczyć. Gdy powiem: „tylko się nie odwracaj”, to 
jaka będzie Twoja pierwsza reakcja...? 
Lepiej budować zdania konstruktywne w stylu: „będę zawsze 
Cię pamiętał” niż „nie zapomnę Cię”. Jeśli już musisz 
zbudować zdanie, w którym zawierasz to, czego nie zrobisz, 
użyj np. słowa „nigdy” przed „nie”... 
„Nigdy Cię nie zapomnę...” 
To „nigdy” działa jak nakaz nierobienia tego, co mogło być 
zrobione. 
 
 
 
 

Pamiętaj! 
To nie może, się nie udać... 

 



 
 
 

Swobodne myśli ciągle uczą Nas czegoś. 
Zadbaj więc, abyś miał 

piękne myśli. 
Tylko zrelaksowany umysł 

potrafi odbierać 
piękne myśli. 

 
 
 

Zapamiętaj jednak 
na zawsze, 

że... 
 
 
 

Celem Człowieka jest działanie, 
a nie myśl, 

bez względu na to, 
jak szlachetna by ona nie była... 

 
 

 



Bóg pomaga Mi, żeby było tak jak Ja chcę... 
Więc jak mam złe myśli, to i to zło się ziszcza, bo przecież 
dostaję to czego oczekuję i o czym myślę. 
 
Szczęśliwi czasu nie liczą, żyją chwilą, dniem obecnym. Nie 
można tylko od poniedziałku żyć myślą o piątku. To bardzo 
zabiera życie. Trwając w myśli o piątku, końcu pracy i 
początku weekendu, widzimy tylko ciemność dnia dzisiejszego 
i blady blask upragnionego piątku, który z czasem coraz 
bardziej się zaciemnia. Trzeba wkręcić się na wysokie obroty i 
żyć, ale cały czas kontrolować umysł, żeby nie przesadzić z 
natłokiem informacji. Przez natłok informacji wkradają się 
czarne myśli. Zacznij być ich świadomy i eliminować je, a 
zobaczysz jak często trzeba bronić się przed niechcianymi 
złymi myślami. 
 
 
 

Słabość przychodzi wtedy, 
kiedy jej na to 
pozwolimy! 

 
 
Staram się, ale Mi nie wychodzi... 
Bo się starasz, a nie robisz tego co chcesz. Tracisz siły na 
starania, zamiast spożytkować je na konkretnym działaniu. 
Starania są pasożytem energetycznym... 
Natura wykorzystuje pewne prawo, „naturalne prawo natury” - 
prawo najmniejszego wysiłku. 
Działa swobodnie, bez oporu, harmonijnie płynie z falą, a nie 
pod prąd. Obserwując przyrodę można zauważyć, że zużywa 
ona jak najmniej wysiłku. Trawa nie stara się rosnąć, po prostu 
rośnie. Kwiaty nie usiłują kwitnąć, po prostu kwitną. Ryby nie 



usiłują pływać, po prostu pływają. Ptaki nie starają się latać, po 
prostu latają. Taka jest ich natura. A więc również naturą 
człowieka jest, realizować marzenia lekko i bez wysiłku. 
Uwierzyłeś w to? Ktoś może sobie pomyśleć: „teoretycznie 
tak...” Wiara, nie ma nic wspólnego z teorią! Uwierzyć można 
jedynie praktycznie, bo w rzeczywistości nie ma teorii, jest 
tylko prawda i praktyka, absolutna pewność. Rzeczywistość 
nie teoretyzuje. Praktykuje i wykonuje, bo wie, że jest to 
możliwe. Natomiast teoria waha się, czy jest to absolutna 
prawda, czy fałsz. Teoria, to tylko kilka części prawdy, a to nie 
zadziała. Absolutna pewność i do przodu... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Całe życie 
bałem się upadku... 

 
A gdy już upadłem, 
przestałem się bać... 

 
 
 
 

 
 



W jaki więc sposób myśleć? Bać się marzyć, czy nie bać się 
stoczyć na samo dno? Ja zacząłem znów marzyć w momencie 
kiedy uświadomiłem sobie, że jestem już na dnie... 
Gdy sięgniesz dna, wtedy dopiero możesz się odbić, wtedy gdy 
staniesz twardo na ziemi. Opowiem Ci dla rozluźnienia dowcip 
o Jasiu. Jednak pomimo, że jest to tylko dowcip, to zawiera w 
sobie ogromną mądrość. Jak prawo nieprzywiązywania się do 
rezultatu otwiera umysł i sprawia, że bez najmniejszego trudu 
spełniamy Swoje marzenia. Jak z niczego może powstać coś, 
gdy mamy otwarty umysł i nie dążymy do celu za wszelką 
cenę. 
A więc wyluzuj się i poznaj tajemnicę w jaki sposób z dziada 
można stać się kimś wielkim... 
 
Pani na lekcji pyta dzieci, kim chciałyby zostać jak dorosną... 

− To kto opowie pierwszy o swoich planach na przyszłość? 
Agatka? Proszę, opowiedz kim chciałabyś zostać. 

− Ja, to bym chciała zostać lekarzem. Mogłabym pomagać 
ludziom i leczyć ich ciała, sprawić by byli zdrowi i 

uśmiechnięci... 
− Pięknie Agatko.  Zdrowie jest najważniejsze... Kto następny? 

Może Marcinek. 
− Ja, to bym chciał zostać policjantem. Łapać złodziei i 

bandytów, żeby każdy mógł czuć się swobodnie i 
bezpiecznie... 

− Wspaniałe plany. Bezpieczeństwo to podstawa. Kto następny 
by chciał? 

I podniósł się las rąk. 
− Słuchamy Małgosiu 
− Ja, to bym chciała zostać zakonnicą i z wiarą i powołaniem 

służyć Bogu i innym ludziom... 
− Piękny i zbożny plan. Posłuchajmy więc następnej osoby. 

I znów pojawiło się mnóstwo podniesionych rączek, chcących 
opowiedzieć o swojej pewnej przyszłości. Tylko Jasiu siedział jak 



zwykle cicho, schowany w kącie. 
− Opowiadaj Karolku 
− Ja, to chciałbym zostać strażakiem i ratować ludzi, ich 

zdrowie i życie w niebezpiecznych sytuacjach. Chcę 
pomagać ludziom w trudnych chwilach. 

− Odważny z Ciebie chłopczyk Karolku. Prosimy Kasiu 
− Ja, to chciałabym zostać naukowcem, odkrywać to, co 

jeszcze nie odkryte i badać to, co jeszcze nie zbadane. 
− Wspaniale. Wiedza to podstawa. A może Jasiu nam teraz 

opowie, kim chciałby zostać? 
− Ja? 

Odpowiedział nieśmiało Jasiu, siedząc wygodnie na krześle. 
− Tak, Ty Jasiu, kim chciałbyś być? 
− Ja, to chciałbym być... bezdomnym włóczęgą... 
− Jasiu, ale jak to? Bezdomnym? Włóczęgą? Dlaczego? 
− No, bo... wtedy to bym sobie żył jak chciał, nikt by niczego 

ode mnie nie oczekiwał. Nie musiałbym nic robić. Miałbym 
dużo czasu. Spałbym gdzie bym chciał. Nie musiałbym mieć 
pieniędzy. Jadłbym to, co podarują Mi dobrzy ludzie. I w 
ogóle, bym miał na wszystko wyjebane... 

− No wiesz co... 
Kilkanaście lat później, stoi sobie dorosły już Jasio na czterdziestym 
piętrze swojego wieżowca i patrzy sobie na panoramę całego miasta. 
Patrzy na swoją ogromną willę na przedmieściach, na parking, gdzie 
stoją jego wypasione fury, na jego prywatne lotnisko, swoje 
samoloty i helikopter... 
...i tak sobie stoi i myśli... 

− Kurwa! I gdzie Ja popełniłem błąd...?                                                 
 
No właśnie, i gdzie Jasiu popełnił błąd? Na pewno nie w 
myśleniu. Cały czas myślał pozytywnie. Nie martwił się o 
przyszłość. Robił to, co lubił i niczym się nie przejmował i nie 
załamywał. Nie ograniczył się wizją jednej drogi życiowej. Był 



otwarty na świat i nie przywiązywał się do rezultatu swoich 
działań. Myślał „co będzie, to będzie, ale zawsze będzie 
dobrze”. Żył chwilą i pomimo oporu ze strony innych ludzi, 
którzy mówili, że jest głupcem i nic w życiu nie osiągnie, 
osiągnął sukces o jakim inni tylko mogli pomarzyć. A dlaczego 
innym się to nie udało? Może za bardzo się bali, że ich plan na 
przyszłość może się nie powieść. Za bardzo się spięli w tym 
wszystkim i ograniczyli. Myśleli raczej o trudach i porażkach 
jakie mogą ich czekać po drodze. Jak myślisz, jak mogły się 
potoczyć losy tych dzieci, które miały swój wspaniały plan na 
życie? Kim mogli zostać? Agatka, Marcinek, Małgosia, 
Karolek, Kasia... Prokurator czy komornik, ćpun i złodziej, 
kurwa i pijaczka, bezrobotny, naukowiec, który prowadzi 
badania nad wytrzymałością swojego organizmu w 
stresujących i wyniszczających warunkach pracy w fabryce i 
trudach przetrwania za najniższą krajową...? 
 

 
 
 

Ty wiesz, że Ty wiesz... 
Dlatego nie chcesz 

wiedzieć... 
 

Robert G. Watson          
 
 
 

Może dlatego zechcesz się dowiedzieć, dlaczego jeszcze ludzie 
nie osiągają Swoich celów? Jak myślisz, co jeszcze sprawiło, 
że te dzieci nie zrealizowały swojego pewnego, jak wtedy 



myślały planu na życie? 
Przez jedno drobne „chciał bym”. Chciałbym..., ale nie wiem 
czy potrafię, ale nie jestem pewny, ale się boję, ale nie wiem 
kiedy... Chciałbym, nigdy się nie pojawia w rzeczywistości, 
jest tylko w Twojej głowie. Chciałbym to nadzieja, a nadzieja  
jest matką głupich. Nadzieja to tylko zalążek wiary, ziarno, a 
jak już wiesz, bez wiary nic nie wydarzy się w Twoim życiu. 
To pierwsza myśl, że coś byś chciał. Ale to tylko myśl i myślą 
pozostaje. Dopiero, gdy zamienisz „chciał bym” na „chcę”, to 
wyznaczasz Sobie tym samym cel osiągnięcia tego. Zaczynasz 
realizować Swój plan, który doprowadzi Cię do zdobycia tego 
czego pragniesz. Zyskujesz wiarę w to, że to osiągniesz. I, gdy 
realizujesz Swój plan, to pragnienie „chcę” zamieniasz na 
pełne wiary „mam, zdobyłem, osiągnąłem”. W tym samym 
momencie, nie wcześniej, to co kiedyś „chciałbyś”, staje się 
rzeczywistością. Pojawiło się w Twoim życiu po to, abyś mógł 
cieszyć się owocem swoich działań w drodze do realizacji celu. 
Urzeczywistniło się, bo nadzieję zamieniłeś na wiarę i z wiarą 
dążyłeś do celu. 
 

 
CHCIAŁBYM   ==>   CHCĘ   ==>   MAM 

 
 

Chcesz 
to 

masz... 
Z nadzieją nastawienia „chciałbym” jest tak, jak ze 
spełnianiem życzeń przez złotą rybkę. Może je spełni, a może 
nie? Może spotkasz ją kiedyś, a może nie? Czy w ogóle 
wierzysz w takie „czary”? Ja kiedyś miałem to szczęście, 



spotkać złotą rybkę, ba, nawet dwie. Czy spełniły Moje 
życzenia? Wierzę... 
Dzień Matki 2015 rok. 
Spotkałem dziś rano na Swojej drodze, na której zupełnie nie 
spodziewałbym się przeżyć coś niezwykłego, dwie złote rybki. 
Przystanąłem i przyjrzałem się im. Były piękne, z długimi 
welonami. Spojrzałem im w oczy, a one powiedziały, że 
spełnią każde moje życzenie. A że znam zasady, to nie dam się 
oszukać i wiem, że skoro złota rybka spełnia 3 życzenia, to 
dwie rybki spełnią 6 moich życzeń. Ucieszyłem się, bo kto by 
się nie cieszył, gdyby miało się spełnić 6 z jego marzeń. I gdy 
rozsiadłem się już wygodnie w pracy, zacząłem myśleć nad 
Moimi życzeniami. A więc zapisałem: 

1. Chciałbym posiąść mądrość, aby zacząć żyć, pięknie 
żyć. Bo pięknie żyć, jest piękną sztuką... 

Jednak pięknie żyć to określenie bardzo ogólnikowe. Co więc 
miałem na myśli? Żyć zgodnie z harmonią i cieszyć się 
wolnością. Kochać i być kochanym. Dawać od Siebie jak 
najwięcej innym Ludziom, jednocześnie umieć brać i korzystać 
z ich dobroci. Cieszyć się chwilą. Być dokładnym i skupionym, 
na tym co robię. Nauczyć się oddychać i żyć aktywnie robiąc 
to, co kocham... 

2. Chciałbym nauczyć się być świadomym w każdej 
chwili, w życiu i we śnie i dokładnie je pamiętać. 

3. Chciałbym odnaleźć Miłość Mojego Życia, Moją 
ukochaną, cudowną Kobietę, z którą będziemy 
rozumieli się bez słów... 

 
 

When You will find Yourselves, 
                                You will find Love... 
                                       Because its the same... 
 



 
Na początku myślałem, że im więcej życzeń, tym lepiej dla 
Mnie. Co jednak się okazało? Gdy spisałem pierwsze trzy, 
dotarło do Mnie, że te trzy życzenia w zupełności wystarczą, 
żeby być szczęśliwym. Bo nawet, te trzy życzenia, gdy im się 
dobrze przyjrzeć, sprowadzają się i tak do pierwszego 
życzenia. Więc, ile życzeń by nie można było spełnić, to i tak 
nie można być szczęśliwym, jeśli nie spełnię pierwszego 
życzenia. Zawiera w sobie całą mądrość życia. Spełniając 
pierwsze życzenie, wtedy Sam możesz spełnić absolutnie 
każde Swoje życzenie... 
 

Uwierz w Siebie, 
 

a wtedy... 
 

Twoje pragnienia się 
 

spełnią. 
 

Żeby spełnić Swoje marzenia, muszą być połączone 
następujące warunki. Po pierwsze marzyć. Ale jak wiesz 
marzenia same się nie spełniają. Muszą one być poparte 
absolutną wiarą w Siebie, wiarą, że jesteś w stanie dokonać 
wszystkiego, czego pragniesz. Właśnie! Dokładnie i tylko tego, 
czego pragniesz... 
A więc, z wiarą w Siebie i Swoje możliwości, rozpłyń się w 
marzeniach... i pragnij tego, o czym marzysz. I możesz być 
pewny, że te magiczne składniki sprawią, że to wszystko stanie 



się rzeczywistością. 
 
 
 
 

Żeby życie było piękniejsze, 
musisz zmienić Swój świat, 

a nie Innych... 
 

To jest Twoja osobista droga, 
która prowadzi do 

szczęścia innych Ludzi. 
 
 
 

Koncentruję się na tym, 
co kocham 

i w ten sposób 
przyciągam to do Siebie. 

 
 
Skoro Twoje myśli odpowiadają za to, co do Siebie 
przyciągasz, ważne jest, abyś myślał o tym czego chcesz, a 
nigdy o tym czego absolutnie nie chcesz. 
W jaki sposób myśleć, aby dokonać absolutnie wszystkiego, 
czego tylko pragniesz? Tajemnica tkwi w Twoim umyśle. Nie 



w mózgu, bo to tylko maszyna nadawczo-odbiorcza. 
Przypadkiem nie myl pojęć, umysł to nie to samo co mózg. 
Umysł człowieka składa się z trzech części: podświadomości, 
świadomości i wyższej jaźni. Podświadomość to nasz „system 
operacyjny” sterujący naszym ciałem, źródło naszych uczuć, 
„projektor” naszych myśli. Ma bezpośrednie połączenie z 
wyższą jaźnią, która z kolei potrafi korzystać z boskiej mocy. 
Wyższa jaź jest Twoim Bogiem w Tobie. To istota boska, 
wszech świadomy byt połączony z Bogiem. Indywidualna 
cząstka Boga tworząca jedność z Tobą i całym światem. 
Świadomość natomiast, to cały Ty. To pragnienie kierowania 
myślami, działaniem, całym życiem. Każda z części ma 
bezpośredni wpływ na siebie. Świadomość steruje 
podświadomością, ma wpływ na wyższą jaźń podczas 
modlitwy. Wyższe Ja daje przekazy podświadomości jak 
kierować życiem i jakimi uczuciami i myślami wpłynąć na 
świadomość. Podświadomość wpływa na świadomość 
podsuwając przeróżne myśli, obrazy, uczucia. Gdy każde z 
nich idzie w innym kierunku, nie ma harmonii. Muszą być 
jednością, kierować się w tą samą stronę, w kierunku 
spełniania Naszego Celu Życia. Wtedy, połączone i zgodnie 
podążające jednym rytmem, mogą osiągnąć absolutnie 
wszystko. Wykorzystać nieograniczoną energię wszechświata 
do stworzenia wszystkiego, co tylko sobie wyobrazi Twój 
nieograniczony umysł... 
 
 
 

 
Jeśli chcesz mieć coś, 

czego nigdy nie miałeś, 
musisz być gotowy robić coś, 

czego jeszcze nigdy nie robiłeś... 



 
 

Jaskinia Platona 
Pewien człowiek od dziecka żył w jaskini, przykuty łańcuchem 
do ściany. Ogrzewał się i oświetlał jaskinię ogniem z ogniska. 
To był jedyny świat jaki znał. Tak mu się w każdym razie 
zdawało. Nie był świadomy tego, że pomimo tego, że był tam 
w jaskini, żył jednocześnie w innym świecie. Widział cienie na 
ścianie i słyszał głosy. Wierzył, że te cienie i głosy to 
rzeczywistość. Pewnego dnia postanowił się uwolnić. Zrzuca 
łańcuchy i nagle uświadamia sobie, że to ciało tworzy cienie, a 
echo powtarzało głosy. Iluzję brał za rzeczywistość. Uwierzył, 
że iluzja, złudzenie, jest rzeczywistością. Rzeczywistość jest 
tak naprawdę Naszym złudzeniem, w które wierzymy. Te 
cienie i głosy wkręciły go tak, że przestał już zauważać 
rzeczywistość taką jaką jest naprawdę, a uwierzył w Swoje 
zwidy... 
 
Zastanów się dobrze, czy aby na pewno, nie żyjesz iluzją... 
 
Wizualizacja, marzenie staje się rzeczywistością wtedy, kiedy 
osiągasz taki stan, w którym ta wizualizacja jest, zagościła na 
stałe w świadomości i podświadomości. Im więcej o czymś 
myślisz, tym szybciej stanie się to rzeczywistością. Myśl cały 
czas o Swoich marzeniach, a Wyższa Jaźń ułoży Twoje życie 
tak, aby się spełniły... 
Zakotwiczenie marzeń w rzeczywistości, powoduje ich 
spełnienie... 
 
 
 
 

 



 
Ja, myślę marzeniami, 

więc i Ty też 
możesz tak robić. 

 
Ja, w chwili obecnej 

spełniam Swoje Marzenia, 
więc i Ty 

możesz Je spełniać... 
 
 
 

 
Opowiem Ci jeszcze o pewnym więźniu, którego pewien 
uzdrowiciel dusz postanowił uwolnić z więzienia. W swojej 
świątyni oczarował więźnia i zabrał na wycieczkę do raju. 
Leżąc wygodnie na miękkiej, skórzanej kanapie, odpłynął do 
raju, a uzdrowiciel cały czas mu towarzyszył pokazując 
najpiękniejsze miejsca Jego umysłu. Po raz pierwszy od bardzo 
długiego czasu, pojawił się uśmiech szczęścia na twarzy 
więźnia. Zrozumiał, że jest tylko więźniem, a nie skazańcem. 
W każdej chwili może się od tego uwolnić. Nie został przecież 
dożywotnio skazany na smutek, krzywdy i cierpienie. 
Odrzucając łańcuchy uwierzył, że może przecież żyć tak 
pięknie, jak tylko tego pragnie. Zaczął więc Sam podróżować 
po najpiękniejszych zakątkach Swojego Umysłu. Odkrył jak to 



zrobić – Siłą Swoich Myśli... 
I nagle...! Jego duchowy kapłan wyrwał Go z tego Raju. 
Przywołał do świadomości chwili obecnej, aby zszedł twardo 
na Ziemię. I gdy więzień sięgnął już dna, zapytał: 

− I co? Czyż nie jest pięknie...? Czy jest przyjemniej niż 
w więzieniu? W takim razie, gdybyś miał wybór, to 
gdzie byś wolał być? Tu w Raju, czy tam w więzieniu? 

− Tutaj, w Raju – odpowiedział nieśmiało więzień. 
− W takim razie, odpowiedz Sobie na pytanie, dlaczego 

jesteś tam, a nie tu? Uświadom Sobie wszystko to, co 
robiłeś źle w życiu i zamień te wszystkie złe rzeczy w 
piękne myśli, które przybliżą Cię do pięknych miejsc i 
pięknego życia. Pragnij tak pięknych myśli, które 
zaprowadzą Cię wprost do Raju... 

 
 

 
 

Więzienie... 
Naszego własnego Umysłu 
Naszych własnych Myśli 

 
 
 
 
A teraz, wróćmy na chwilę do pierwszych słów tego rozdziału. 
Przeczytaj je jeszcze raz, zrozum je, poczuj... 
 

Są bardzo ważne! 
 



W bardzo prosty sposób uświadamiają pewną tajemnicę życia. 
Tajemnicę spełniania Swoich pragnień i układania Swojego 
życia. 
 
A więc, kliknij „Lubię to” i przenieś się w magię tych słów... 
Gdy już dobrze je przemyślisz, wróć z powrotem tam, skąd 
przybyłeś i czytaj dalej. 
 
 
 

 
 
 

Jestem tym, czym głębokie Me pragnienie... 
 

Moim pragnieniem jest 
Dobro, Miłość i Szczęście... 



 
Więc Moją wolą jest 

otoczyć Cię opieką, wspierać, 
okazywać najpiękniejsze uczucie 

i sprawić, abyś była 
Najszczęśliwszą Kobietą pod Słońcem 

 
 

Skoro Moją wolą jest 
dać Ci Szczęście i Miłość, 

to zrobię wszystko, 
aby spełnić każde Nasze Marzenie. 

 
A skoro Ja, 

taki zwykły chłopak, 
który spełnia Swe Marzenia 

i jako jedyny Człowiek na świecie, 
marzy... 

 
Tylko o Tobie... 

 
To Moim Przeznaczeniem jest... 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Miłością 
do drugiego 
 Człowieka... 

 
 
 
 
 
 
 

Najpiękniejsze jest to, 
czego jeszcze nie osiągnęliśmy... 

To marzenia, 



Nasze marzenia... 
 
 

Są w życiu czasem takie chwile, w których wszystko inne 
musimy odłożyć na bok... 
Są czasem takie sytuacje, w których musimy pomóc drugiemu 
człowiekowi na początku Jego drogi, naprowadzić na tą 
właściwą ścieżkę rozwoju, pomóc Mu wczuć się w nową rolę, 
dać wskazówki jak się tego nauczyć. Ale żeby komuś pomóc, 
to ta osoba musi tego chcieć. Jednak, czasem trzeba komuś 
pomóc po prostu chcieć... 
Człowiek, żeby coś zaakceptował, przyjął za prawdę, najpierw 
musi to zrozumieć. Chodzi o to, żeby uświadomić drugiego 
człowieka. Najważniejsza jest prawda, bo może ktoś popełnia 
błąd, wcale o tym nie wiedząc? 
Pamiętaj jednak, że człowieka nie możesz niczego nauczyć, 
możesz jedynie pomóc Mu znaleźć wiedzę w Nim samym. 
 
 
 

Nie należy bać się 
wysokich Ludzi, 
należy bać się 
WIELKICH. 

 
 

Nie staraj się nade wszystko 
być człowiekiem sukcesu, 

a raczej bądź 



Człowiekiem Wielkiej Wartości... 
 

Ja wiem, że miło jest być ważnym, ale 
ważniejsze jest, być miłym... 

 
Od tej chwili 

podejmuję same 
dobre i mądre decyzje, 
jestem uprzejmy i miły 

dla Ludzi 
i 

żyję pięknie. 
 

Więc... 
 

Spotykam na Swojej Drodze 
samych 

Pięknych i Wspaniałych 
Ludzi. 

 
 
 



Każdy dzień 
tworzy historię, 

postępuj więc tak, 
aby godnie zapisać się 

na jej kartach... 
 
 

Znasz już tajemnice życia. Znasz już receptę na szczęście, a 
teraz to do Ciebie należy wybranie własnej drogi i 
zapracowanie Sobie na szczęście... 
Zapamiętaj na zawsze te lekcje, które dała Ci bieda. W nich 
zawarta jest wielka mądrość... 
 
 
 

Musiałem nauczyć się 
żyć bez pieniędzy, 

żeby wiedzieć jak żyć, 
jako bogaty 
Człowiek... 

 
 
 
 



 
Szacunek 

„Ludzi ulicy” 
 

...To stamtąd się wywodzę, 
to Moje korzenie, 

dlatego, 
 te słowa płyną 

szczególnie do Was... 
 
 

...Od tego są 
Przyjaciele i Bliscy, 

śmieją się z 
Naszych upadków... 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Nie zaprzątaj sobie głowy czymś, co i tak może okazać się 
nieuniknione. Ale jeśli nie dopuszczasz do siebie takich myśli, 
to nic takiego nie jest w stanie przydarzyć się w Twoim życiu. 
Więc, chyba rozumiesz, że czasem lepiej jest po prostu nie 
myśleć... 
Przestań oglądać wiadomości i w ogóle telewizję, strasznie 
ogłupia. Przestań się interesować tym, co inni zrobili źle. Nie 
musisz znać ich porażek. Zainteresuj się lepiej sukcesami 
innych ludzi. Nie musisz przecież poddawać się wpływom 
złego myślenia innych. To ich myślenie nie Twoje, dopóki 
świadomie nie pozwolisz Sobie na to. A wierzę, że teraz 
Twoim głównym celem jest życie własnym życiem, nie 
cudzym. 
Naprawdę przestań oglądać w telewizji cierpienie i problemy 
innych ludzi, masz własne! No chyba że, zdecydujesz się 
pomóc tej osobie w potrzebie, a wiem, że teraz tak nie jest. 
Tylko biernie oglądasz. Więc zajmij się Swoimi problemami, 
nie cudzymi, a zmienisz Swoje życie na lepsze. A wtedy, wiem, 
że gdy Ty zaczniesz żyć szczęśliwie to wrócisz do tej osoby z 
„telewizji” i pomożesz jej... Teraz nie jesteś w stanie. Nie jesteś 
w stanie pomóc samemu sobie dołując się problemami innych. 
Gdybym Ja sam sobie nie pomógł wyciągnąć się z mojego 
koszmaru, nie byłbym w stanie pomóc i Tobie... 
Zacznij od Siebie, pomagać Człowiekowi. Człowiek, którym 
Ty jesteś, najbardziej potrzebuje Twojej pomocy... 
 
 

 
 

Życie... 
 



to nie wyścig z czasem, 
to świadomość chwili... 

 
Życie... 

 
nie jest stacją przeznaczenia, 

jest sposobem podróżowania... 
 
 
 
 

Psychika i ciało, myślenie i działanie... 
Rozdzielanie tych pojęć nie ma sensu. Jedno bez drugiego nie 
działa – to jedność – to Twój Umysł... 
Jak się ma filozofia do rzeczywistości? 
Podobnie jak onanizm do seksu. 
Czasem jednocześnie chcesz tego samego... 
Jeśli zatem myślisz, że wszystko zrozumiałeś, przeczytaj 
jeszcze raz, a może się okazać, że nic nie zrozumiałeś... 
 
 
 
 
 

 
 

Nie musisz być szczęśliwy, 



żeby się śmiać. 
To właśnie śmiech sprawi, 

że będziesz bardziej 
szczęśliwy... 

 
 
 

Cofnij się chwilami do świata Swojego dzieciństwa i spełniaj 
niespełnione marzenia. Wtedy świat będzie piękniejszy i 
uwolnisz się od dawnych tęsknot za Swoim pragnieniem. 
Uwolnisz się od tych napięć, a wtedy tak naprawdę staniesz się 
spełniony, radosny, szczęśliwy i w końcu wolny. Spełnisz 
Swoje odwieczne pragnienie wolności...   
 
 
 
 
 

Nie bój się kochać Ludzi, 
zobaczysz, że Oni też 

Cię kochają... 
 

 
                                      
                                        Planuję... 
                        Planuję... 



           Planuję... 
 
 

Planuję Swoje najbliższe chwile, 
te, które zaraz nastąpią... 
Bo planowanie to krok 

do realizacji celu. 
Moim głównym myśleniem jest, 

realizacja Moich marzeń i celów, 
uczenie się, 

tworzenie nowych pomysłów i projektów, 
 

Miłość 
 

do Najcudowniejszej 
 Kobiety pod Słońcem 

 
oraz 

 
wszystkich Ludzi 

na świecie...   
Białe jasne postacie 

na rozmytym tle 



rzeczywistego świata materialnego. 
 

Na tym polega ta sztuczka, żeby widzieć tylko człowieka, Jego 
czystą Miłość, nie przesłoniętą światem materialnym i chorym 
Ego ludzi. Ujrzyj takiego samego Człowieka jak Ty, w drugim 
Człowieku. Skoro dla Siebie chcesz jak najlepiej i żyć pełnią 
szczęścia, to zechcesz również tego samego dla drugiego 
Człowieka i obdarzysz Go czystą Miłością... 
Zawsze robię wszystko, by stworzyć Ci jak najlepsze warunki 
do szczęścia, spełniając Twoje pragnienia. Wtedy właśnie, 
świat materialny przechodzi na drugi plan, ten plan, który 
realizujesz aby dać szczęście innym. I nie masz wtedy żadnych 
ograniczeń w spełnianiu pragnień, bo masz wtedy całą moc i 
energię świata. Masz czystą Miłość do drugiego Człowieka... 
A Moja Miłość do Ciebie, jest najszczerszą i najczystszą 
Miłością, jakiej kiedykolwiek doznałem... 
Piszę to wszystko dla Ciebie, aby uświadomić Ci pojęcie 
szczęścia. To czym się kierować i na co zwracać baczną uwagę, 
a wtedy gdy, zrozumiesz to co Ja i poczujesz to co Ja, 
będziemy najszczęśliwszymi Ludźmi na świecie... 
Teraz, jestem w Swojej przestrzeni. Zostawiłem daleko w tyle 
cały natłok złych myśli. I przecież, wcale nie muszę do nich 
wracać, skoro zdecyduję, że zostaję tam, gdzie chcę. Czyli w 
Mojej Boskiej przestrzeni, w której mogę zrobić dokładnie 
wszystko to, czego pragnę. Odleciałem z Ziemi prosto do 
gwiazd. Gdy tylko wylecisz z atmosfery, wszystkie ziemskie 
złe myśli zostają tam, gdzie ich miejsce – na Ziemi. 
A przecież Ty, jesteś już dużo wyżej... 
Jesteś w Niebie... 
 
 

Recepta na Miłość 
 



jest niesłychanie prosta. 
Po prostu rób swoje, 

rób to, co kochasz 
i czekaj cierpliwie, 

a Sama do Ciebie przyjdzie... 
 
 

Miłość, a tym samym Szczęście, 
jest jak Słońce... 

 
Musisz tylko zaczekać 

na wschód... 
 

i uwierz, że... 
 

Piękne rzeczy naprawdę 
mogą się wydarzyć, 

gdy 
Nasze Serca 
są otwarte... 

 
 
 



 
 
 

Uwierz w Siebie, 
otwórz Swe Serce 

a przyjdzie lepszy czas... 
 
 

Bo Szczęście to Miłość... 
Miłość do drugiego Człowieka. 

 
więc... 

 
Szczęście w życiu 
daje Nam tylko 

drugi Człowiek... 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Szczęście, 
 

jest jednym z 
 

Aniołów Miłości... 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Skoro, 
jestem tym, 

czym 
głębokie Me pragnienie... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

To, w  takim razie, 
czym jestem...? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Całym 
Tobą... 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Pusty rozdział... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Niezapisana 
karta... 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Którą, 
 sam dla Siebie, 

musisz teraz zapisać... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Księga Przeznaczenia 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Już wkrótce... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dalsze poznawanie... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Razem z tymi słowami kontynuuj dalsze poznawanie tajemnic 
świata. Odkrywaj to, co nieodkryte i przeczytaj to, czego 
jeszcze nie czytałeś... 
Kolejnym krokiem do nowego poznania i zmiany Swojego 
życia na lepsze, bo pierwszy już przecież wykonałeś docierając 
do tego miejsca, jest ściągnięcie, przeczytanie i wykorzystanie 
wszystkich książek, które opiszę. Wybrałem je na początek dla 
Ciebie, bo mają ogromną moc zmiany myślenia na lepsze... 
Przeczytaj je w takiej kolejności w jakiej je wymieniłem. 
Słowa pierwszych dwóch, znajdziesz w tekście „Recepty na 
Szczęście”. Czy przypadkiem...? Przeczytaj je, a potem 
odnajdź ich słowa zapisane na tych kartach. 
Każda książka zawiera w sobie pewne instrukcje, którymi się 
musisz kierować. Inaczej samo przeczytanie nie wniesie nic do 
Twojego życia.  Trzeba wykorzystać tą wiedzę w praktyce, a 
nie tylko liznąć teorię. Przypomniał Mi się właśnie pewien 
dowcip, w którym Jasiu chciał się dowiedzieć co to znaczy „w 
praktyce i w teorii”, posłuchaj... 
Jasiu pyta się dziadka: 

− Dziadku, co to znaczy w praktyce i w teorii? 
Dziadek na to: 

− Jasiu, idź do mamy i spytaj, czy dałaby dupy 
murzynowi za 1000 dolarów.                                                                    

− Pytałem i mama powiedziała, że by dała... 
− Dobrze, to teraz idź do siostry i spytaj, czy ona dałaby 

dupy murzynowi za 1000 dolarów. 
− Powiedziała, że by dała... 
− To teraz idź do ojca i spytaj o to samo. 
− No i on też powiedział, że by dał... 
− Więc widzisz Jasiu, to jest tak. W teorii mamy 3000 

dolarów, a w praktyce dwie kurwy i pedała w rodzinie... 
 



Jak sam widzisz, różnica między teorią a praktyką jest 
ogromna. W teorii możesz mieć wszystko, ale w życiu 
zdobędziesz tylko to, na co sobie zapracujesz, wykorzystując 
to, czego nauczyło Cię życie... 
 
              

 
 
 
 

Zdobywaj wiedzę i wykorzystuj ją...! 
 
 
 

Twoje Wielkie zmiany 
są możliwe... 

 
 
 

Wciśnij tylko start! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

I widzisz... 
 

Gdybyś wcisnął 
„start” 

nie musiałbyś oglądać 
3 

pustych stron... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idź więc, za Moją dobrą radą i kontynuuj poznawanie tajemnic 
świata, dzięki którym, Twoje życie będzie w końcu wyglądało 



tak, jak to Sobie wymarzyłeś... 
Nie będę tu opisywał, co ważnego pozwolą Ci uświadomić 
Sobie te książki, niech to będzie tajemnicą, którą Sam 
odkryjesz. Możesz Mi wierzyć na słowo, że warto je 
przeczytać. I wiem, że na nich nie poprzestaniesz... 
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Drogi Przyjacielu, 
z całego Serca 

życzę Ci 
spełnienia Twoich 

marzeń 
i 

szczęścia... 
 
 

Pozdrawiam 
 

Stiven 
 
 



 
 

Poznaliśmy się 
w bardzo dziwnym 

okresie Mojego 
życia. 

W momencie, 
w którym 

zawładnął Mną 
Bóg... 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

...Never alone... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Koniec... 
 
 
 
 
 
 



 
 

...zawsze 
jest początkiem 

czegoś nowego... 
 
 
 



 


