
 

 

 

KRĘTE DROGI PROWADZĄCE DO BOGA 
 

    Dróg do Boga jest wiele. Pełne są wybojów, zakrętów, wyzwań, sprawdzianów, egzami-

nów, testów, dobrych i złych podpowiedzi, koncepcji, doktryn, ideologii, praktyk duchowych 

(sadhan), pielgrzymek, studiów, świadectw, dociekań, specyficznych punktów widzenia (wy-

nikających z różnorodności kultur, państwowości, religii, wyznań, przeznaczeń narodów i 

ludzi), wzlotów i upadków. Pokazuje je życie i… portrety numerologiczne oraz horoskopy 

astrologiczne (ery, miejscowości, indywidualne, rozpoczynające przedsięwzięcia i procesy, 

itd.).  

    Każdą drogę można wykorzystać lepiej lub gorzej, w zależności od możliwości, determina-

cji, woli, świadomości, poziomu wiedzy, bycia i zrozumienia. Sposobów jest wiele – choć 

sukces nigdy nie przychodzi łatwo. Starać się jednak trzeba i dążyć do doskonałości. 

   Aby pomóc Losowi, trzeba mądrze wybierać, stale się wysilać, dobrze się kontrolować, 

ciągle dyscyplinować, dokształcać, dystansować, próbować, praktykować, obserwować i we-

ryfikować.  Poznać trzeba religie (zwłaszcza cztery główne: hinduizm, buddyzm, chrześcijań-

stwo, islam), dogmaty, wierzenia, filozofie, doktryny, ideologie, praktyki duchowe, (sadha-

ny), drogi, szkoły, nauki (w tym nauki ezoteryczne i okultystyczne), przekonania, teorie, hi-

potezy, modele, pojęcia, punkty widzenia, sady, prądy, kultury, kulty, zagrożenia, cele, drogi 

wsparcia, krytyki  itd. (według możliwości i potrzeb) – i próbować się w tym zorientować (za 

pomocą zdrowego rozsądku, inteligencji, astrologii,  numerologii itd.).  

   Aby w tym się nie pogubić, trzeba się kontrolować, lekko dystansować, nie dać się zniewo-

lić i wciągnąć w niepotrzebne praktyki i obowiązki. Widzieć trzeba cykle, astrologię i nume-

rologię. To da nam jasną wizję i pozwoli optymalnie wykorzystać możliwości.    

 

Dwie drogi i dwa królestwa 

Istnieją dwie główne drogi i dwa przeciwstawne królestwa, do których prowadzą. Jedna wie-

dzie do Boga (1) i Jego Królestwa, druga do antyBoga (2) i Jego Królestwa. Drogi te  ujawnia 

nam Zodiak (12 znaków Zodiaku), religia i ezoteryka. Informują nas one (poprzez horoskopy 

i portrety numerologiczne), kiedy i w jakim zakresie zetkniemy się z taką lub inną drogą (w 



różnych cyklach obejmujących planetę, państwo, miejscowość, dom [mieszkanie], instytucję, 

osobę itd).   

   Chociaż Kościół zna te drogi głównie z objawienia, przedstawia swym wiernym informacje  

na ich temat. Dokładniej można je poznać za pomocą numerologii i astrologii. 

   Wraz z nadejściem Ery Ryb i chrześcijaństwa (przed przeszło 2000 lat) zaczęto sobie 

uświadamiać te drogi. Nauczał o nich także Jezus i Jego apostołowie. Ryby to bowiem du-

alizm dobrych i złych emocji, empatia, zakończenie doświadczeń zbiorowych,  objawienie, 

odczucia, wiara, marzenia, sny, tajemnice, złudzenia, lęki, konfuzje, zdarzenia niewytłuma-

czalne, nie mieszczących się w głowie, dziedziny zakazane i nierealne, reakcje grzechów do 

odcierpienia, zdrady, działania podstępne i zakulisowe, itd.  Stąd cierpienia Jezusa, aposto-

łów, zwolenników, chrześcijan i wielu innych, związanych z chrześcijaństwem i Rybami (za-

kłady psychiatryczne, szpitale, ludzie uzależnieni, Murzyni, niewolnicy, ludzie z półświatka).  

   Pierwsze stulecia chrześcijaństwa (Ery Ryb) naznaczone były treściami objawionymi, krzy-

żowaniami i prześladowaniami chrześcijan, rozwojem klasztorów i demologii. Diabeł, jako 

zwiastujący Chaos i oszustwo, został odkryty w świecie bóstw pogańskich, co pociągnęło za 

sobą radykalne odrzucenie wszelkich obrzędów i ceremoniałów mających z nimi związek 

(oficjalnie, bo nieoficjalnie wiele świąt  i zwyczajów pogańskich przeniknęło do chrześcijań-

stwa i zostało zaakceptowanych przez Kościół [zwłaszcza z Egiptu] – m.in. Matka Boska z 

dzieciątkiem z kultu Izydy, Boże Narodzenie z obrzędów  świąt Narodzenia Słońca w dniu 24 

grudnia itd. Wpływ ten widać niemal w każdej części świata. Dawne pogańskie święta i zwy-

czaje przerobiono na święta chrześcijańskie, nadając im nowe nazwy i znaczenie.  

   Mimo odrzucenia pogaństwa przez Kościół, pozostał w nim problem natury, pochodzenia i 

działania zła kosmicznego oraz ludzkiego, naturalnego i moralnego. Bez znajomości astrolo-

gii i numerologii trudno to dokładnie zrozumieć (głowią się nad tym różne umysły i dochodzą 

do sprzecznych wniosków, łącznie z zakwestionowaniem istnienia Boga). Trzeba było też 

odpowiadać na zarzuty różnych myślicieli antycznych, weryfikujących zwyczaje pogańskie, 

uważane przez chrześcijan za bałwochwalstwo.  

   Podżegaczem do grzechu i walk wewnątrz wspólnoty jest, według chrześcijan, Diabeł – 

zbuntowany, upadły Anioł. Twierdzą oni, że rozpoczynająca się Era Wodnika zdominowana 

jest przez demona, którego, jak się im wydaje, agresywność została jedynie nadwątlona przez 

Wcielenie i Mękę Zbawiciela (Jezusa). Ma on władać światem aż do zwycięskiego powrotu 

Jezusa Chrystusa na końcu dziejów.  

   Diabeł jest, według chrześcijan, księciem tego świata, mieszającym się do walki między 

starymi i nowymi eonami, między kosmiczną i ludzką historię.  



   Świat, w którym żyjemy, wpadł, zdaniem chrześcijan, pod władzę Szatana w następstwie 

upadku Adama. Adwent Chrystusa nie unicestwił go. Dopiero drugie przyjście Jezusa ma go 

unicestwić i położyć jego kres.  

   W demonach widzi się aniołów walczących z męczennikami. Mają one nie mieć władzy nad 

czystą naturą duszy ludzkiej, będąc jedynie duchem zła obecnym w człowieku jako popęd do 

złego – który można obserwować w czasie i przestrzeni za pomocą astrologii i numerologii – 

o czym nie wielu wie, w tym hierarchowie Kościoła. Ludzie nie dostrzegają bowiem mecha-

niczności Wszechświata oraz życia na Ziemi i nie mają karmicznego dostępu do wiedzy na 

ten temat. Wydaje im się  (jak większości ludzi), że zarówno istoty kosmiczne, jak i ziemskie 

są odpowiedzialne za to, co się dzieje – że to one  kreują, czynią i kontrolują wszystko (po-

przez wolną wolę itd.).   

   Walka między Bogiem a Szatanem przeradza się, według Kościoła, w konflikt między jed-

nymi wyznawcami Chrystusa a innymi oraz niewiernymi (tzw. wrogami). Jest to konflikt du-

chowy (ziemski i kosmiczny): walka dobra ze złem. Duch dobra (światłości), żyjący w ser-

cach wszystkich stworzeń, przeciwstawia się duchowi zła (ciemności). Jeden i drugi ma 

swych przedstawicieli (aniołów) na Ziemi, którzy starają się nas przeciągnąć na swoją stronę. 

Jeden i drugi przedstawia nam atrakcje swego królestwa i mówi o wyzwoleniu i wiecznym, 

szczęśliwym królestwie. Pierwsze królestwo oferuje nam wieczność, szczęście i wiedzę – 

poprzez miłość, dobroć, wzniosłość, szlachetność, estetykę, wysoki poziom wiedzy, bycia i 

zrozumienia, drugie – tymczasowe atrakcje wolnego świata: liberalizm, wolność, równość, 

braterstwo,  niekonwencjonalność, brak tabu, unifikację, impersonalizm (tożsamość zbioro-

wą), szybką komunikację, Internet, świat wirtualny, świat sztuczny (roboty, cyborgi, zamien-

niki rzeczy i środków naturalnych) itd.   

   Gdy ufamy Bogu (który wysyła nam anioła skruchy, pedagogiki duchowej, kary i odnowy) 

– demon nie triumfuje (nie ma przebicia). W tym nasza siła i nadzieja. Jesteśmy zmuszani do 

różnych czynów oraz do życia w określonych warunkach, ale możemy się przed tym bronić i 

kreować w pewnym stopniu własną rzeczywistość, wartości, pragnienia i cele.     

   Wyodrębnia się trzy typy złych duchów: Diabła, zepsute anioły i olbrzymów zrodzonych ze 

związku aniołów z kobietami. Są oni w swej naturze dobrzy, jednak z powodu porzucenia 

Boga i upadku z Nieba (do którego nie mogą wrócić), popadli w grzeszne życie. Tak to jest 

zaaranżowane.  

   Bóg stwarza świat, a demon go zagarnia i  niszczy (są to przeciwstawne siły, które działają 

na siebie wyniszczająco). W tym sensie staje się on przez pewien czas „panem świata” – 

zwłaszcza w czasie manifestacji na Ziemi własnego królestwa (ery). Pod imieniem Szatana 



jest przywódcą upadłych aniołów, gigantów i zdeprawowanych ludzi. Kusi swoimi atrakcjami 

i zniewala dusze. Służą mu anioły czuwające, które uczą kobiety magii i wiedzy tajemnej. 

Jego moce manifestują się poprzez różnego rodzaju destrukcyjne siły natury, klęski żywioło-

we, burze, zniszczenie dobytku i zbiorów, itd. Podobnie jak materialny Bóg (hind. Brahma),    

manifestuje się w swojej osobowej, zlokalizowanej i bezosobowej formie.  

   Ze światem demonicznym związane są wszelkiego rodzaju mity i obrzędy pogańskie, prze-

wroty, oferty luksusu, przepychu, zabaw, parad, karnawałów i herezji. Obroną przed nimi 

jest, według chrześcijan, stała wiara w Chrystusa, chrzest i egzorcyzmy. Nie dadzą nam jed-

nak nigdy spokoju (Wszechświat jest zaaranżowanym, na wpół mechanicznym, ożywionym 

urządzeniem). 

 

   Takie to wyobrażenia na temat Kosmosu, hierarchii kosmicznej, walki dobra ze złem itd. 

manifestują się w różnych częściach Ziemi, w różnych kulturach, religiach, kultach, wyzna-

niach. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że wszyscy wyznawcy tych wyobrażeń i 

dogmatów tak bardzo się z nimi utożsamiają, że uważają wszystkie inne za błędne lub mniej 

doskonałe. Żadna z nich nie dostrzega, że jest to narzucona nam „bajka” (bardziej lub mniej 

trafna), niczym film w telewizorze. Nie wielu dostrzega, że Wszechświat i życie na Ziemi jest 

w znacznej mierze zaaranżowane (że jest to „spektakl”, który w niewielkim tylko stopniu 

możemy współkształtować) i że w związku z tym (aby się temu przeciwstawić) powinniśmy 

się starać nie utożsamiać ze swoim ciałem, jego desygnatami i produktami (takimi jak idee i 

dogmaty),  lecz patrzeć na wszystko z dystansem i zrozumieniem. To da nam częściową wol-

ność. Wszystko ulega bowiem ciągłej przemianie: bałaganieniu (entropia) i doskonaleniu. To, 

co się wydaje prawdą dzisiaj, jutro będzie się wydawać nonsensem. Trzeba to mieć na uwa-

dze i nie przesadzać z zawziętością, wiarą, zacietrzewieniem i tzw. trwaniem. Gdyby świat 

nie był efemeryczny i zaaranżowany, a ludzie byliby doskonali – to by wszystko wiedzieli i 

rozumieli i nie byłoby kwestii tak zwanego rozwoju (a więc upadków i wzlotów, błędów, 

olśnień, kłótni, walk, sprzeczek, rywalizacji, nienawiści itd. ). Tak jednak nie jest. Sztywność 

doktryn i wizji, niemożność ich dowolnego zmieniania oraz brak możliwości przewidywania 

(do pewnego stopnia) przyszłych zdarzeń jest dowodem zaaranżowania Wszechświata i życia 

na Ziemi. Wyjaśnia to astrologia i numerologia. Wszechświat, dobro i zło, dwie drogi, dwa 

królestwa itd. (w różnych manifestacjach i skalach) istnieją, bo tak to jest zaaranżowane  (me-

chanika energii kosmicznych, objawiana nam przez horoskop [Zodiak, domy, krążące energie 

planetarne, aspekty, liczby itd.]). Wszystko zjawia się na Ziemi w ściśle określonym miejscu i 



czasie (jak w telewizorze), trwa przez pewien czas (cykliczność zjawisk) i znika  (cyklicznie, 

astrologicznie, numerologicznie, synchronicznie, matematycznie itd.).  

 

Owoc zakazany 

Owoc zakazany, czyli zakazana wiedza i zakazana moc, pochodzący z zakazanego „drzewa 

poznania dobra i zła” (z którego pierwsza kobieta „zjadła” „owoc”, będący przyczyną nasze-

go upadku, cierpień, problemów egzystencjalnych, śmierci itd.) – to wiedza, jak mówi Ko-

ściół, uzyskana bez wpływu Bożego, w sposób nienormalny dla istot ludzkich (wbrew „planu 

Bożego”, w sposób tajemniczy itd.).  Nikt z nas bowiem, podobno, jej nie zna i (według „pla-

nu Bożego”) poznać nie może.  

   Zajmowanie się więc jasnowidzeniem, wróżbiarstwem, astrologią, numerologią itd. nie jest 

normalne i wykracza, według Kościoła, poza „plan Boży” i  kontrolę. Jak zatem człowiek 

posiadł tę wiedzę i możliwość posługiwania się nią (skoro „plan Boży [a więc, jak można 

przypuszczać, także geny] tego nie przewiduje)? Tego Kościół nie tłumaczy. Wiedza ta (jako 

zakazana) ma być rodzajem magicznej władzy, która rodzi skutki z dala od Boga i w sposób, 

który wykracza poza możliwości ludzkie (jest, wg Kościoła,  wbrew Bogu i wbrew stworze-

niu, w którym, wg założeń Boga,  wszyscy powinni żyć w złudzeniu, wielbiąc lub nie Boga i 

polegając lub nie na Nim). Dlatego, według Kościoła,  astrologia i horoskopy to pogańskie 

zwyczaje, które nie mogą być zaakceptowane i wykorzystywane przez Kościół. Zakazane jest 

również  poszukiwanie wiedzy na temat przyszłości przy pomocy kart do grania, kart tarota, 

tablic do kontaktowania się z duchami zmarłych, szklanych kul, wróżenia z rąk, wątroby nie-

żywych zwierząt, kości numerycznych, czy  w jakikolwiek inny (rzekomo zabobonny) spo-

sób.  

   Jest to typowa postawa fazy Ryb w stosunku do sztuk dywinacyjnych, z którą Kościół 

chrześcijański jest związany (nawet najgenialniejsza „Ryba” XX wieku, Albert Einstein,  

stwierdził, że faza Ryb nie daje kwalifikacji do zajmowania się astrologią). W dodatku, w  

pierwszej Księdze Samuela w rozdziale dwudziestym ósmym napisano, że król Saul kontak-

tował się z medium i następnego dnia zmarł, a w pierwszej Księdze Kronik (10:13) – że zmarł 

z tego właśnie powodu. Czemu zatem, można by zapytać, w Biblii jest tak wiele różnych 

przepowiedni i proroctw (m.in. dotyczących przyjścia Chrystusa i jego męki), informacji o 

magach itd., którzy przybyli, by powitać Chrystusa (kierując się gwiazdą [w domyśle: astro-

logią]) itd.?  Tego Kościół nie tłumaczy. Nie potrafi także wyjaśnić, dlaczego zainteresowanie 

wiedzą tajemną (okultyzmem, ezoteryką, astrologią, numerologią itd.) wzrasta w różnych 

okresach, czemu zajmują się tą wiedzą największe umysły (także przedstawiciele Kościoła i 



wielbiciele Boga) i dlaczego ludzie, którzy się nią zajmują, nie mogą się nią zajmować w 

służbie dla Boga i ludzi? Robią to przecież nie dlatego, że chcą, lecz dlatego że muszą. Jest to 

ich Przeznaczenie.   

   Oczywiście (jak wskazuje astrologia), istnieje we Wszechświecie, na Ziemi i w każdym 

człowieku sfera tajemnic, którą w Zodiaku (a więc także w każdym horoskopie narodzin) 

określa żywioł Wody i jego domy oraz władcy. Rak to tajemnice dotyczące naszych korzeni, 

pochodzenia, przodków, rodu, klanu, narodu, domu, rodziny, okoliczności związanych z  na-

rodzinami i śmiercią, Skorpion to tajemnice dotyczące Wszechświata, przyrody, życia i 

śmierci, reinkarnacji, wspólnej własności, uwięzienia, rzeczy tabu, okultyzmu, praktyk du-

chowych, szamanizmu, kontaktu z duchami, transformacji, regeneracji (oczyszczenia),  Ryby 

to tajemnice dotyczące wiary, nadziei, wszechogarniającej miłości, altruizmu, empatii, misty-

cyzmu, świata nierealnego, odczuć, przeczuć, cierpień za wiarę, świętości, odkupienia [przez 

Chrystusa], eucharystii, korzeni chrześcijaństwa, postaci Jezusa, jego nauk i misji (także za-

gubienia, złudzeń, nałogów, chorób psychicznych itd.). Problem w tym, że jest to sfera (jak 

każda), od której nie można uciec, odgrodzić się, zignorować ją itd. Jest ona (w większym lub 

mniejszym stopniu) obecna w życiu każdego człowieka i dostarcza nam określonych, oświe-

cających nas (czasem szokujących) informacji, przeżyć i doświadczeń, zwiększających naszą 

świadomość. Tak jak jeden człowiek zostaje fizykiem czy astronomem, tak inny zostaje astro-

logiem czy numerologiem itd. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ani tajemniczego (jest to 

Przeznaczenie określonych ludzi).  Gdyby to wykraczało poza możliwości człowieka i „plan 

Boży” , to by się nie zdarzało (wszystko we Wszechświecie jest zaaranżowane i zdarza się 

[automatycznie] w jedynie możliwy sposób). Potępianie więc tych nauk i ludzi, którzy się 

nimi zajmują, i twierdzenie, że istnieje coś, o czym Bóg nie wie, z czym się nie zgadza i na co 

nie ma wpływu, jest nieporozumieniem (chyba że ktoś uważa Pana Brahmę, stwórcę Wszech-

świata, za Najwyższego Pana). Nie powinno się potępiać czegoś, czego się nie rozumie lub 

źle rozumie. Wszystko zdarza się tak, jak ma się zdarzać, w odpowiednim miejscu i czasie, w 

odpowiedni sposób, automatycznie, astrologicznie, numerologicznie, synchronicznie z Ko-

smosem itd. Nie można nikogo za to winić ani potępiać. Albo jest to tak stworzone przez 

Najwyższy Byt. Albo istnieje to w takiej formie wiecznie i powtarza się cyklicznie w nie-

skończoność. Myślenie, że żywe istoty są sprawcami swoich czynów i mogą robić coś, o 

czym nie wie Bóg (ich stwórca) i czego nie ma w ich programie życia [w genach] oraz w 

„planie Bożym”,  jest głupotą, wynikającą ze złudzenia i niewiedzy.    

   Zgadzam się, że mędrcy, znający tajemnice Wszechświata (astrologię, numerologię itd.), 

nie powinni zakłócać życia zwykłych ludzi (żyjących w złudzeniu) i niepokoić ich swą wie-



dzą (zwłaszcza wbrew ich woli). Skoro jednak dana jest im ta wiedza i określone przeżycia 

oraz doświadczenia z nią związane (objawienia, pisanie, nauczanie, publikowanie na ten te-

mat), to nie mogą z niej zrezygnować – bo nie mogą zmienić istoty swojego życia i  Przezna-

czenia. Wiedza ta i praktyka z nią związana jest częścią ich życia – tak jak granie na instru-

mencie dla muzyka czy pisanie dla pisarza. Wszystko jest nam z góry przeznaczone i narzu-

cone (jesteśmy umieszczeni w marionetkach tego ziemskiego świata) i ma swój cel i sens.  

   Jak pokazuje astrologia i numerologia – człowiek jest taki i ma takie doświadczenia życio-

we, jak pokazuje to jego horoskop narodzin i portret numerologiczny oraz ich rozwinięcia 

czasowe i przestrzenne: solariusze, horoskopy progresywne, dyrekcyjne, tranzytowe, dobowe 

itd. Nie dzieje się to w przypadkowym miejscu i czasie, ani w chwili, gdy człowiek sobie tego 

kapryśnie życzy, lecz wtedy, gdy ma się dziać – gdy określone układy ciał niebieskich i licz-

by na to wskazują. Wskazuje to na zaaranżowanie Wszechświata i życia na Ziemi – na to, że 

Wszechświat i wszystko, co się w nim znajduje (w tym Ziemia i jej mieszkańcy), jest jednym 

wielkim ożywionym organizmem (wielowymiarową, czasoprzestrzenną maszyną, podobną do 

maszyny ludzkiego ciała), który rodzi się, rozwija, przechodzi przez określone fazy rozwoju, 

a następnie wraca do stanu niezamanifestowanego (w ściśle określonych aktach). Jest on 

ożywionym, mechanicznym tworem  kosmicznym (swego rodzaju jakby „holograficznym 

filmem” w kosmicznym „DVD”), w który można trochę (w pewnych ustalonych ramach, za 

pomocą wolnej woli) ingerować. Będąc jego częściami – nie możemy mu się przeciwstawić 

ani go zmienić.   

   Wszystko zdarza się samoczynnie, cyklicznie, na wpół mechanicznie (w jedynie możliwy 

sposób) – zarówno dobro, jak i zło. Nie od nas więc zależy, jaką idziemy drogą, jakie mamy 

przeżycia i doświadczenia, i kiedy będziemy mogli z nich zrezygnować i zacząć coś nowego. 

Jeśli ktoś tego nie rozumie, to jest w złudzeniu.  

   Na wpół mechanicznie żyjemy (marzymy, myślimy, przeżywamy, mówimy, działamy), 

czynimy dobro i zło, jesteśmy nagradzani i karani – za tzw. grzechy i czyny zabronione,  któ-

rych, jak wskazuje praktyka astrologiczna, nie popełniamy. Zdarzają się one same, w ściśle 

określonym miejscu i czasie, podobnie jak kary za nie przewidziane. Wszystkie nasze naj-

ważniejsze czyny i efekty z nich wynikające są zaaranżowane. Jeden z zakazanych owoców z 

„drzewa poznania dobra i zła” – astrologia, mówi nam, że człowiek czyni dobro i zło, gdy 

określone planety są położone dobrze lub źle i tworzą  harmonijne bądź nieharmonijne aspek-

ty w stosunku do planet w horoskopie narodzin. Nie dzieje się to przypadkowym ludziom, w 

przypadkowym miejscu i czasie. Oczywiście, człowiek ma możliwość (w określonych ra-

mach) kontrolowania (do pewnego stopnia) umysłu, zmysłów i pragnień oraz dysponowania 



mocami swego ciała. Najistotniejszych zdarzeń swego życia (tworzących „rdzeń” Przezna-

czenia) nie może jednak uniknąć. Główne znaczenie mają więc w życiu człowieka nie myśli, 

marzenia, pragnienia, czyny i zdarzenia, lecz  mentalny stosunek człowieka do nich (czy je 

akceptuje, czy nie, i jak reaguje [na płaszczyźnie duszy] na przeżycia i zdarzenia). Czym wię-

cej ofert, pokus, sytuacji nie do odrzucenia, zaskakujących zdarzeń, przykrych obowiązków, 

rzeczy i ludzi, którymi trzeba się zajmować, tym więcej wpadek, trudnych decyzji i wyborów,  

którym zaradzić może tylko człowiek rozwinięty i świadomy, który zna nauki wielkich na-

uczycieli duchowych, takich jak Kryszna, Rama, Budda czy Jezus. Inni mają problemy (cho-

ciaż często nie od razu i nie od razu zdają sobie sprawę z tego, że mają) i, utożsamiając się ze 

swoim ciałem, jego określeniami i desygnatami oraz przynależnością do określonej tzw. ro-

dziny, grupy społecznej, zawodu itd. ulegają złudzeniom i przyjmują niewłaściwą postawę 

wobec zdarzeń (wybierają i promują zło, kłamstwo itd.), które ich pogrążają lub hamują. Jakie 

są konsekwencje negatywnych wyborów, nie wiadomo. One muszą być jednak najważniejsze 

(bo wynikają z wolnej woli, która jest istotą transcendentalnej duszy).  

   Nie ma więc sensu potępianie ludzi za złe uczynki, skoro nie mogą ich nie popełniać. Moż-

na mieć zastrzeżenia jedynie do ich postawy wobec tych uczynków. Człowiek może wiedzieć 

jak ma postępować (jak sobie życzy Bóg, Kościół, państwo, mama, tata, żona/mąż itd.), ale i 

tak musi postępować tak, jak ma postępować, jak jest to możliwe. Stąd powiedzenie wiesz-

cza: Niech się dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Czynimy (jak wskazuje 

horoskop i portret numerologiczny) tylko to, co mamy i możemy czynić w danym miejscu i 

czasie (na co pozwala nam określony układ energii w ciele w danym miejscu i czasie, w da-

nym momencie itd. – o czym informują nas bieżące układy planet i liczb względem siebie 

oraz w odniesieniu do układu w dniu narodzin). Różnie jedynie reagujemy (myślimy, posta-

nawiamy, czynimy) w określonych sytuacjach. Wszelkie nakazy, zakazy, nawoływania, proś-

by, potępienia mają wiec znaczenie jedynie terapeutyczne i edukacyjne (co jest ważne, choć 

nie daje gwarancji sukcesu). Każdy chce być piękny, mądry, dobry itd., lecz musi być taki, 

jaki jest. Duchowny musi być duchownym, przestępca – przestępcą, policjant – policjantem, 

człowiek dobry – człowiekiem dobrym, człowiek zły – człowiekiem złym itd. Taki jest ten 

świat i nie można go zmienić (każdy musi doświadczać doświadczeń marionetki swojego 

ciała: jego „roli” i Przeznaczenia). Gdybyśmy mogli, to byśmy zmieniali – ze skutkiem trud-

nym do wyobrażenia. Przypominałoby to budowanie budynku przez ludzi o różnych zawo-

dach i sprawnościach.  Na szczęście wszystko jest zaaranżowane i działa według konkretnych 

praw i PRAPLANU. Dzięki temu świat jest dualny (+ I –), zróżnicowany (przeciwieństwa 

potrzebują się) i do pewnego stopnia przewidywalny (dla wtajemniczonych). Gdyby było 



inaczej (np. gdyby nie było sfery ujemnej, do której należy wiedza tajemna), to świat ten nie 

mógłby istnieć. Przeciwieństwa potrzebują się i dopełniają. Jeśli nie ma zła, to nie ma dobra; 

jeśli nie ma brzydoty to nie ma piękna; jeśli nie ma kobiecości (–) to nie ma męskości; jeśli 

nie ma biedy to nie ma bogactwa; jeśli nie ma głupoty to nie ma mądrości itd. Gdyby wszyscy 

mieli to samo (nie było Plusów i Minusów), nikt nikomu nie byłby potrzebny. Nie mogłoby 

się także nic dziać i rozwijać (ruch to różnica potencjałów). Przeciwieństwa potrzebują się, 

dopełniają, stwarzają sens, cel i ruch. Również Kościół zawdzięcza im swe istnienie i doktry-

ny. Gdyby ich nie było – to nie byłoby potrzeby istnienia takiej instytucji jak Kościół, kwestii 

świętości, moralności, dobrego przykładu, nauczania, „wypędzania czartów”, wyzwolenia itd.  

   Starać się więc zawsze trzeba i próbować żyć jak najlepiej (według najwyższych standar-

dów). Pamiętać trzeba jednak także, że tak naprawdę nie wiele możemy – że wszystko się po 

prostu zdarza. Żyjąc na Ziemi, nie możemy w dowolny sposób zmienić swojego Losu i Prze-

znaczenia (manipulować wschodami i zachodami słońca oraz księżyca, deszczami, burzami, 

wojnami, chorobami, kataklizmami, niepowodzeniami, wypadkami, towarzystwem, nauką, 

pracą, przeżyciami, snami, doświadczeniami itd.). Wszystko jest zaaranżowane i zdarza się w 

jedynie możliwy sposób. Nie mamy na to wpływu.  Wiedząc to, nie powinniśmy być głusi na 

prawdę i oświecające nas objawienia – i to tylko dlatego, że dla innych są one niedostępne i 

wydają się dziwne.  Dzięki nim stajemy się coraz bardziej świadomi, przytomni, uważni, zo-

rientowani, wyrozumiali, spostrzegawczy, powściągliwi, obiektywni, zorganizowani, toleran-

cyjni itd.. Dobry astrolog-numerolog nie potępia niczego ani nikogo (za tzw. czyny), nie ob-

winia Pana Boga za katastrofy i wypadki, nie sieje zamętu i nienawiści (wynikającej ze złu-

dzeń typu: „ja jestem dobry, a ty zły”; „moja religia jest dobra [prawdziwa], a twoja zła”; 

„moja wizja świata jest lepsza niż twoja” itd.).  Robią to tylko ludzie zwiedzeni,  żyjący w 

złudzeniu.  

   Z wszystkiego można robić lepszy lub gorszy użytek, zadowalający lub nie Pana Boga i 

drugiego człowieka. I nie chodzi tu o konkretne pozytywne lub negatywne czyny (bo one są 

człowiekowi dane lub nie), lecz o dobre lub złe nastawienie, dobre lub złe chęci, dobre lub złe 

postawy, próby, deklaracje, działania (jeśli nie rzeczywiste [bo te nie zawsze są możliwe], to 

przynajmniej mentalne). Nadmiar wiedzy i świadomości dotyczących życia i Wszechświata, 

jego mechanizmów oraz Boga jeszcze nikomu nie zaszkodził (w każdym bądź razie w  czy-

nieniu dobra). Szkodzi ich brak (bo ludzie żyjący w złudzeniu mają iluzoryczne myśli i decy-

zje). Im więcej wiemy o mechanizmach rządzących Wszechświatem i życiem na Ziemi, tym 

jest nam łatwiej się poruszać, kontaktować z ludźmi, być wyrozumiałymi, dobrymi, toleran-

cyjnymi, obiektywnymi – a więc miłymi Bogu i ludziom. Nie ma więc problemu otwierania 



się lub nie na taką czy inną dziedzinę wiedzy, czy akceptowania jej lub nie, a jedynie na do-

bro lub zło. Musi być ono jednak rozumiane nie w sposób dogmatyczny (bo jest to pojęcie 

względne), lecz absolutny. Zabijanie innych w obronie tzw. wiary (często wiary w różnego 

rodzaju głupstwa, wymysły, dogmaty, zabobonne przeświadczenia itd.), jak czynili to w prze-

szłości i czynią niekiedy nadal niektórzy przedstawiciele tzw. religii, nie jest uczestnictwem 

w tym, co nazywamy dobrem. Uniwersalne dobro pochodzi od Boga, i jest tym, co zapewnia 

drugiemu człowiekowi godne, spokojne i radosne życie; prawa i swobody; komfort cielesny i 

duchowy; możliwość realizacji potrzeb i pragnień (które nie szkodzą innym i nie kolidują z 

celami innych stworzeń), itd. To, że człowiek jest nagradzany i karany na Ziemi wynika z 

aranżacji Natury, a nie decyzji człowieka. Mechaniczny człowiek nie powinien być nagradza-

ny ani karany za swoje tak zwane dobre i złe uczynki, a jedynie informowany co jest dobrem, 

a co złem w danym miejscu i czasie – i gdzie może zaspokajać i spełniać jedno i drugie (jeśli 

musi). Skoro jest nagradzany i karany, to musi to dotyczyć nie mechanicznych czynów ciele-

snych, lecz postawy i wyborów duszy, będącej rzeczywistym człowiekiem, posiadającym 

wolną wolę.  

   Dlatego nie należy dążyć w swych zamysłach i czynach do pomnażania zakładów karnych i 

szubienic, lecz do stwarzania enklaw dla różnych ludzi (mających określone potrzeby i skłon-

ności, będących w określony sposób „nakręconych”), w których, w sposób kontrolowany, 

będą mogli spełniać swe wrodzone dobre lub złe czyny, bez szkody dla siebie i innych (przy 

obecnej technice jest to możliwe). Pozwalanie im na czynienie zła w miejscach, w których 

godzi ono w zwykłych ludzi (nie zainteresowanych czynieniem zła) jest podwójnym złem 

(grzechem przemocy lub zaniechania). Nie można powstrzymywać gromów, ale można je 

bezpiecznie neutralizować (poprzez określone instalacje i zabezpieczenia). Podobnie należy 

postępować z ludźmi o złych naturach, skłonnościach, pragnieniach, wartościach i doświad-

czeniach. Muszą oni żyć w warunkach zaaranżowanych, w których będą mogli w sposób kon-

trolowany rozładowywać swe emocje i „gromy”.  

   Dlatego w nowej erze (w Erze Wodnika, Piątym Świecie) powinniśmy dążyć do stworzenia 

na Ziemi nie tylko Nieba, ale także Piekła (odpowiednio odgrodzonego, zabezpieczonego i 

kontrolowanego), świata dla tradycyjnych ludzi oraz gejów, odszczepieńców i grzeszników. 

W przeciwnym razie zamanifestuje się ono w sposób niekontrolowany. Nieszczęściem  obec-

nego życia na Ziemi jest zgadzanie się na funkcjonowanie Nieba i Piekła w jednym miejscu  

równocześnie. Nie mając swojego „Nieba” (czyli, obiektywnie, Piekła) osoby o demonicz-

nych  skłonnościach oraz doświadczeniach zmuszone są do zmieniania (dzieje się to mecha-

nicznie) stwarzanego przez ludzi dobrych Nieba w Piekło (lub jego kombinację, nie nadającą 



się do zamieszkania dla nikogo). Piekło nie może mieć kształtu więzienia, w którym osoby o 

mentalności i skłonnościach przestępczych siedzą w klatkach za kratami, okaleczają swoje 

ciała, myślą ciągle o ucieczce, zemście i odwecie, rozpalając w sobie gnie i nienawiść (nie 

pomagajmy złu wzrastać do gigantycznych rozmiarów). Musi to być Piekło, w którym są wa-

runki do pracy, godnego, wygodnego życia, wypoczynku i grzeszenia (pod kontrolą, w wa-

runkach zaaranżowanych, kontrolowanych i bezpiecznych dla nich i dla innych), zrozumienia 

bezsensu i złych skutków grzeszenia, możliwości poprawy itd. Piekło to jego mieszkańcy 

powinni mieć możliwość utrzymywania sami (z niewielką pomocą niebian).  

Takie da nam możliwości „nowa era” (Era Wodnika) – era najwyższej duchowości, najwięk-

szych możliwości technicznych, technologicznych i ludzkich, w MC której będzie Skorpion: 

sfera dopełniającego się dobra i zła, wszelkich skrajności, nieograniczonych bogactw i moż-

liwości (regeneracji i transformacji) itd.  

 

   Nie potępiajmy więc ludzi, którzy zajmują się poznawaniem świata, przeznaczeń i przyszło-

ści bytów, używają takich lub innych środków i instrumentów do wywoływania określonych 

skutków (magicznych słów czy gestów, magicznych ziół, proszków, płynów; wykresów,  ob-

liczeń lub podobnych rzeczy) itd. Wszystko jest zaaranżowane i zdarza się w jedynie możliwy  

sposób. Potępiajmy więc i starajmy się kontrolować tylko negatywne skłonności, motywacje i 

czyny, takie jak zazdrość, nienawiść, krzywdzenie innych, zemsta itd., i pozwólmy im ich 

właścicielom je zrozumieć (w czym bardzo pomaga numerologia i astrologia), by mogli się 

od nich uwolnić. To głupota, złudzenia i tzw. przymusy karmiczne są prawdziwym wrogiem 

człowieka, a nie jego bystrość, talenty, świadomość i inteligencja (które są tylko środkami, 

które można wykorzystać lepiej lub gorzej [dla dobra człowieka lub przeciwko niemu]). Nie 

łudźmy się jednak, że wyeliminujemy w ten sposób całe zło na Ziemi. Jest ono tu na stałe. 

Bez niego nie może istnieć ten materialny świat (pojęcie dobra istnieje tylko wtedy, gdy ist-

nieje pojecie zła). Trzeba jedynie nauczyć się je definiować, określać, przewidywać (za po-

mocą numerologii i astrologii) i kontrolować (za pomocą zaaranżowanych i wirtualnych świa-

tów dla ludzi o różnych skłonnościach i potrzebach).    

  Walczyć trzeba nie z ludźmi, lecz z ich głupotą, przesądami, złymi skłonnościami, z czarną 

magią i jej odmianami (voodoo, prymitywnym [zwłaszcza południowoamerykańskim] wróż-

biarstwem, w którym wykorzystuje się często katolickie przedmioty kultu i modlitwy), powo-

dującymi oczernianie, poniżanie i szkalowanie ludzi – nawet prezydenta i dostojników pań-

stwowych.    



   Wszystko, co znamy w tym świecie (zarówno dobre, jak i złe), jest nie do uniknięcia. Dla-

tego nie powinno być potępiane, lecz jedynie mądrze kontrolowane i korygowane. Nadmierne 

wolności obracają się przeciwko człowiekowi i porządkowi publicznemu, a nadmierne ogra-

niczenia i zakazy – do potajemnych działań i nienawiści.  

   Remedium na zło jest dobro, a remedium na głupotę – mądrość. Nie można ich pokonać 

innym rodzajem zła, ani innym rodzajem głupoty (jak to się próbuje robić). Trzeba tylko mą-

drze zdefiniować dobro i zło, mądrość i głupotę, białe i czarne (w oparciu o autorytatywne 

źródła i doświadczenia), bez przypisywania ich określonym ideom czy religiom. Sił zła i 

ciemności nie można wyeliminować z życia człowieka na Ziemi. Trzeba im więc dać możli-

wość kontrolowanego upustu i stwarzać dla nich określone (odpowiednie do miejsca i czasu), 

kontrolowane warunki do istnienia. Tylko w taki sposób można sobie wyobrazić zwycięstwo 

światła nad ciemnością (dobra nad złem, mądrości nad głupotą itd.) na Ziemi, o którym wszy-

scy marzą. Całkowite wyeliminowanie jednego lub drugiego nie jest możliwe. 

 

   Wykorzystując w sposób maksymalnie wszystkie pozytywne możliwości dane nam przez 

Stwórcę (czy przez Mechanizm Stwórczy) powinniśmy się starać zrozumieć pedagogikę Boga 

i mechanizmy życia na Ziemi. Powinniśmy się starać nie odrzucać niczego a priori, ani potę-

piać bez zrozumienia, lecz wykorzystywać jak najlepiej. W pierwszej kolejności powinniśmy 

się starać uwolnić od złudzeń (w czym bardzo pomaga numerologia i astrologia) oraz bzdur-

nych zachowań, myśli, słów, czynów, zwyczajów, praw, wierzeń, przekonań, stereotypów, 

dogmatów, uprzedzeń itd., które komplikują i utrudniają nam życie.  

   Wszechświat jest wielkim, holograficznym „filmem”, manifestującym się według określo-

nych praw i planu. To jego mechaniczność, dualność i niedoskonałość zaprogramowania 

(astrologiczny i numerologiczny PRAPLAN stworzenia) przynoszą nam określone frustracje i 

niepowodzenia (które określamy jako zło) – a nie Bóg „pociągający” za sznurki. Ziemia jest 

doskonalącym się Piekłem (czyli więzieniem, miejscem oczyszczenia i resocjalizacji, a nie 

Niebem), w którym zbuntowane dusze mogą „grać” (w przydzielanych im ciałach [polach 

działania]) swoje podmiotowe „role” i doświadczać „boskich” przyjemności (dusza jest z na-

tury sługą Boga, kobietą, o wolnej woli i możliwości realizacji swoich pragnień w różnych 

kreacjach). Nie spodziewajmy się więc po niej nazbyt wiele (zwłaszcza że niektóre ludzkie 

„iskry” zwyczajnie nie nadążają lub są duszami świeżo przybyłymi). Określony mechanizm 

Wszechświata (numerologiczny i astrologiczny PRAPLAN stworzenia) i stopień mechanicz-

ności życia na Ziemi (48) uniemożliwiają nam przemianę ziemskiego Piekła w Niebo. Zmie-

nia się ono samoczynnie, w sposób zaaranżowany i mechaniczny. Jeśli nie chcemy tu być –  



to starajmy się o to i prośmy Boga, aby nas stąd zabrał i uwolnił  od grzesznego życia i cier-

pienia. Nie prośmy o „chleb powszedni”, lecz o doskonałość w Niebie. Prośmy, a będzie nam 

to dane. Stwórzmy hierarchię wrogów i zagrożeń na Ziemi, starajmy się je kontrolować i 

ograniczać, nie straszmy ludzi wiedzą (zwłaszcza tajemną) i prośmy Boga o doskonałość w 

miłosnej służbie oddania.    

   Dobro i zło jest usytuowane w energiach, potencjałach i mechanizmach kierującym życiem 

na Ziemi (wskazywane nam przez tzw. wywyższenia, upadki, władztwa, potencjały, aspekty 

w ziemskim „planie stworzenia”: Zodiaku). Rozpoznajemy je poprzez astrologię i numerolo-

gię. Jesteśmy nimi w różnym stopniu (potencjalnie i cyklicznie) obdarowywani.    

   Trudno jest więc zdefiniować dobro i zło. Występują one na różnych poziomach, w różnych 

sferach, jakościach i przejawieniach, i są definiowane z różnych punktów widzenia. Nie 

bawmy się więc w sędziów, inkwizytorów i  mścicieli. Bóg, Diabeł, Niebo i Piekło jest w nas 

i na zewnątrz nas, i objawia się nam cyklicznie w odpowiednim miejscu i czasie. Będąc w 

różnych rejonach ziemskiego Piekła można się przed nim chronić poprzez przywoływanie 

energii Boskich i wielbienie Boga (w myślach, słowach i czynach) w miłosnej służbie odda-

nia oraz dedykując Mu owoce swoich działań.  

   Grzeszmy, jeśli musimy, lecz w sposób kontrolowany (pamiętajmy o Bogu i prośmy Boga o   

wybaczenie i uwolnienie od grzesznego życia i cierpienia). Jeśli dotychczasowe doświadcze-

nia życiowe i Bóg obdarzyły nas możliwością rozumienia mechanizmów Wszechświata i ży-

cia na Ziemi oraz patrzenia w przyszłość za pomocą numerologii i astrologii, to nie trzeba się 

jej wyrzekać (bo jest to przydatna możliwość), a jedynie ją właściwie (to jest w sposób nie-

egoistyczny) wykorzystywać.     

   Zło na Ziemi to zniekształcone dobro (siły-energie, kierujące życiem na Ziemi). Energie 

planetarne w odległości kątowej wynikającej z liczby 30° i jej podwojeń (30°, 60°, 120°) ma-

nifestują nam dobro (w różnym zakresie, na różnych poziomach – bo aspekty są w każdej 

chwili wielorakie i wymieszane), a energie w odległości kątowej 45° i jej podwojeń (45°, 90°, 

180°) manifestują nam zło, brzydotę, trudności, zniekształcenia, zahamowania, błędy, znisz-

czenia itd. Transcendentalny Bóg i Niebo są poza nimi i osładzają nam (duszom) życie w 

każdych warunkach. 

   Zło trzeba ciągle odrzucać (przynajmniej mentalnie, jeśli nie można inaczej), neutralizować,  

zwyciężać dobrem, oddalać od siebie i ofiarowywać Bogu, a dobro poszukiwać, zatrzymy-

wać, chronić, pobudzać, upiększać, rozbudowywać itd. (na poziomie marzeń, pragnień, myśli, 

słów, czynów). Walka dobra ze złem toczy się cyklicznie i mechanicznie, lecz można ją 



wspomagać (wolną wolą, pomysłem, metodą) – pokonując zło dobrem, kontrolując umysł i 

zmysły, stymulując nadwysiłki i pozytywne sposoby życia i działania. 

   Wszystko może być do tego użyte (także horoskopy i portrety numerologiczne), według 

potrzeb i możliwości. Wszystko może być bowiem wykorzystane w dobrym lub w złym celu. 

I chociaż dusza zamknięta w ciele (poruszanym mechanicznie przez siły natury) niewiele mo-

że, posiadając ludzkie ciało może dysponować do pewnego stopnia mocami swego ciała, oce-

niać, wybierać, przyjmować, odrzucać, pragnąć, prosić, kontrolować umysł i zmysły, przywo-

ływać pozytywne myśli i pragnienia, rozmawiać z Bogiem, śpiewać Mu, uczestniczyć w Jego 

duchowych rozrywkach, cieszyć się miłością i towarzystwem Boga – w Jego wiecznym Kró-

lestwie, w którym jest wiecznie usytuowana. 

   Tak zwany Kościół Święty nakazuje nam, abyśmy się  wyzbyli wszystkiego, co ma na nas 

negatywny wpływ, co nie pochodzi od Boga (czytaj: pozytywnego aspektu Boga w materii – 

bo ostatecznie wszystko pochodzi od Boga, a ściślej mówiąc: od Jego zasobów stwórczych). 

Jeśli nam coś bardzo przeszkadza w przejawianiu się dobra w naszym życiu i kontakcie z Bo-

giem, to należy się starać z tym walczyć i to eliminować z życia, świadomości, umysłu i zmy-

słów (najlepiej przy pomocy numerologii i astrologii, które to opisują). 

   Niektórzy przedstawiciele Kościoła katolickiego zdają się tego nie rozumieć. Chociaż ich 

napomnienia i zalecenia są na ogół trafne – nie zawsze są możliwe do spełnienia przez zwy-

kłych ludzi  – jak na  przykład te ze słynnego  listu pasterskiego jego ekscelencji ks. biskupa 

Donalda W. Montrose'a z diecezji Stockton w Kalifornii, zatytułowanym O demonicznym 

wpływie okultyzmu. Czytamy w nim m.in.: 

„Przez okultyzm należy rozumieć ponadludzkie lub nadnaturalne oddziaływanie, które nie 

pochodzi od Boga. Okultyzm powszechnie kojarzymy z oddziaływaniem demonicznym.  

Obecnie okultyzm jest znacznie popularniejszy niż dwadzieścia lat temu. Popularna staje się 

muzyka satanistyczna, sataniczne gangi uliczne, wzrasta liczba oddających cześć Szatanowi, 

bardziej rozpowszechniło się czytanie horoskopów i studiowanie znaków Zodiaku, modne 

stały się gry satanistyczne, które każdy może nabyć i przetestować. Co więcej, wielu ludzi nie 

bierze na serio okultyzmu. Wyśmiewają pogląd o mocy zła, która faktycznie jest wkompono-

wana w realny świat, w którym żyjemy. Wierzę, że demoniczne oddziaływanie jest rzeczywi-

ste i stwarza niebezpieczne zagrożenie dla naszego duchowego dobra. To, o czym piszę, jest 

w najlepszym wypadku krótkim streszczeniem rzeczywistości, której nie zamierzam zgłębiać 

poświęcając więcej czasu. Moim zamiarem jest dostarczenie Wam, drodzy Bracia, wystarcza-

jącej wiedzy, która pozwoli przynajmniej podejrzewać obecność okultyzmu, po to, aby móc 

go całkowicie unikać. W liście do Efezjan (1:3-10), św. Piotr mówi, że Bóg wybrał nas 



w Jezusie Chrystusie przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 

obliczem. Zostaliśmy ochrzczeni i  utwierdzeni w wierze chrześcijańskiej przez przyjęcie 

bierzmowania. W obu tych sakramentach świętych wyrzekaliśmy się Szatana i wszystkich 

jego spraw. Podczas chrztu św. wyznawana jest wiara w Jezusa Chrystusa oraz Kościół Świę-

ty. Wtedy właśnie Królestwo Boże jest przeciwstawiane królestwu Szatana. Zbawienie 

w Jezusie Chrystusie z góry zakłada odrzucenie królestwa ciemności. Nasze życie jest walką 

duchową. Zły duch może nas kusić, ale nie może bezpośrednio dotykać, o ile sami nie otwo-

rzymy się na jego działanie. Nie powinniśmy się obawiać Szatana ani też stale doszukiwać się 

go w zwyczajnych zdarzeniach naszego życia. Nie koncentrujcie się na duchach nieczystych, 

ale zwróćcie oczy i całą wiarę na naszego Pana i Odkupiciela, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy 

chronieni przez Jezusa Chrystusa, przez modlitwę, wierność słowu Bożemu zawartemu 

w Biblii i przez sakramenty, w szczególności zaś przez Najświętszy Sakrament, w którym 

obecny jest sam Jezus Chrystus. Nie powinniśmy w modlitwie zapominać o pośrednictwie 

Maryi, Matki Bożej, która zmiażdży głowę węża (Rdz 3:15). Poświęcenie się Maryi jest po-

tężnym środkiem ochrony w codziennym życiu.  

   Czym jest królestwo Szatana, albo inaczej mówiąc królestwo ciemności? Jest to kłamstwo 

Szatana na temat królestwa, które zmierza do tego, aby być podobnym do Królestwa Bożego. 

Dlatego Szatan pragnie w swoim królestwie tego wszystkiego, co jest w Królestwie Bożym. 

Jednak jego królestwo jest pustą obietnicą. Jest to oszustwo. W królestwie ciemności istnieje 

fałszywy kult i fałszywa adoracja oraz szatańska modlitwa. Duch ciemności oferuje nam fał-

szywe szczęście i pokój. Oferuje nam szatańską mądrość i wiedzę. Tą, którą skusił Adama 

i Ewę (Rdz 3:5). Szatan oferuje nam nawet zdrowie oraz opiekę, które są złudne. Tak jak ma-

lujemy śpiewające chóry anielskie w Niebie chwalące i oddające cześć Bogu, tak samo istnie-

je szczególna diabelska muzyka w królestwie ciemności.  

   Św. Paweł przestrzega nas, abyśmy się pilnowali: Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach 

ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom 

demonów (1 Tm 4:1).  

   Kiedy Izraelici mieli właśnie wkroczyć do Ziemi Obiecanej, nasz Pan Bóg dał im wiele 

wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób należy Mu oddawać cześć oraz w jaki sposób 

tego nie czynić, gdyż czci fałszywej nienawidzi. Te same nakazy obowiązują nas dzisiaj.  

   Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych 

obrzydliwości, jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał 

przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto 

by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bo-



wiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, 

sprzed swego oblicza. (Pwt 18:9-13). Pan Bóg mówi tutaj, że musimy być z Nim szczerzy”. 

   Trudno się z tym nie zgodzić. Z doświadczenia wiemy jednak (a z astrologii i numerologii 

zaś w szczególności), że tak zwanych złych spraw (przeżyć, doświadczeń) nie da się uniknąć. 

Przychodzą one do nas same (mimo woli), trwają przez pewien czas (wskazany astrologicznie 

i numerologicznie) i odchodzą.  Dobrze jest mówić komuś, kogo zło często nie dotyka, że 

czegoś nie należy robić. Świat i życie ludzkie jest tak zaaranżowane i stymulowane, że nie 

możemy żyć jakbyśmy chcieli, ani w pełni tak, jak sobie życzy Kościół czy guru. Tylko dla 

nielicznych jest to możliwe. Każdy musi żyć tak jak może, jak jest mu dane, i nie może tego 

zmienić. Starać się każdy powinien i próbować trwać przy Bogu na ile to możliwe (pamiętać 

o Nim, służyć Mu z miłością i oddaniem ([choćby tylko w umyśle] i ofiarowywać Mu efekty 

swoich działań) oraz robić dobry użytek z każdej rzeczy, która jest nam dana (nawet z  tych 

tzw. złych, jeśli nie możemy ich się pozbyć), poprzez angażowanie ich w służbę dla Boga i 

ludzi oraz ofiarowywanie mentalnie Bogu – chociaż nie zawsze jest to możliwe. Nie należy 

przy tym myśleć o ludziach w sposób sekciarski (że dana osoba jest dobra lub zła, bo czyni 

dobro lub zło itd.). Oceniać trzeba czyny, nie ludzi. Człowiek bowiem nie jest sprawcą swo-

ich czynów. „Role”, które „gramy” (ludzi dobrych  lub złych, bogatych lub biednych, mą-

drych lub głupich, pięknych lub brzydkich, dobro lub zło czyniących  itd.),  są nie do uniknię-

cia (są one częścią dramatu „Życie”, który manifestuje się automatycznie).  Ciała (byty) to 

„stanowiska-pojazdy”, które otrzymujemy. Raz otrzymujemy ciało lepsze, raz gorsze – tak że 

w całym cyklu wcieleń jesteśmy traktowani podobnie. Tak działa PRAPLAN stworzenia, tak 

zwany ziemski Zodiak: energetyczny mechanizm Wszechświata i życia na Ziemi.  Nie należy 

więc bezmyślnie gloryfikować tylko tzw. dobrych ludzi i potępiać złych (z naszego punktu 

widzenia) – a co najwyżej ich dobre i złe uczynki.  Nie powinno się nawet (z idealistycznego 

punktu widzenia) nagradzać pierwszych i karać drugich (choć dla ludzi mniej inteligentnych 

jest to metoda skuteczna, a w dodatku jest to narzucone), a jedynie wskazywać skutki dobrych 

i złych czynów oraz ograniczać możliwości popełniania tych drugich (bo dzieje się to automa-

tycznie, poprzez wrodzone „nakręcenie”, uruchamiane poprzez energetyczne impulsy z Ko-

smosu [o czym informują nas położenia i aspekty planet oraz liczby]).  

   Takie możliwości niesie nam rozpoczynająca się Era Wodnika.   Zmniejszać się będzie ilość 

kar, a wzrastać ilość środków uniemożliwiających  popełnianie przestępstw. Wzrastać będzie  

także duchowa inteligencja ludzi oraz świadomość zbiorowa. Obecne stosowanie kar jest 

smutną, zaaranżowaną koniecznością, wynikającą ze złudnych doświadczeń Ery Ryb oraz 

mechaniczności życia na Ziemi (zwłaszcza myślenia, że człowiek jest ciałem i jest sprawcą 



swoich czynów). Gdy człowiek „przeskoczy” to myślenie (dojrzeje do wyższego stanu świa-

domości) – nie będzie musiał dłużej nikogo karać, a jedynie separować osoby ze  skłonno-

ściami przestępczymi w zaaranżowanych i kontrolowanych (elektronicznie, organizacyjnie,  

prawnie itd.) enklawach („miasteczkach wszelkich możliwości”), w których będą mogli żyć 

zgodnie ze swą naturą i skłonnościami, bez szkodzenia innym, rozładowując swe trudne do 

kontrolowania energie w wirtualnych światach. Będą mogli żyć w kontrolowanych „mini-

światach” (według upodobań), które nie będą kolidowały z innymi światami. Dlatego powin-

niśmy poznawać coraz głębiej naturę człowieka  (przy pomocy dostępnych środków nauko-

wych i technicznych, w tym astrologii i numerologii) i przygotowywać go do życia w nowym, 

„Wodnikowym” świecie, w nowych (zunifikowanych, sztucznych, wirtualnych itd.) warun-

kach, w określonym miejscu i czasie, w określonym systemie wartości, na określonym po-

ziomie, z możliwością spełniania i realizowania się w sposób naturalny, lecz kontrolowany 

(nie szkodzący innym i sobie). Żadna wiedza nie powinna być sztucznie zakazywana dla 

spełnienia tego celu (wszystko, co może być używane dla dobrych celów [dla dobra ludzi i 

ich pozytywnego rozwoju] jest dobre).     

  Świat Wodnika to z jednej strony świat alternatywny do świata natury i materii: zunifikowa-

ny, bezosobowy, mechaniczny świat metali, robotów, inżynierii hydrologicznych, szkła i two-

rzyw sztucznych, wysoko zaawansowanych technik i technologii, samotworzących się bytów, 

systemów zarządzania, produkcji, dystrybucji, recyklingu, osądu, reprodukcji itd., a z drugiej 

– duchowy świat bezosobowego Brahmana, wolności, braterstwa i równości. Wszystko wy-

konywać będą maszyny – nawet wybory do władz państwowych, bo można będzie je zapro-

gramować w sposób obiektywny, bez możliwości popełniania ludzkich błędów, oszukiwania, 

egoistycznego postrzegania rzeczywistości i wyznaczanych celów. To trzeba mieć na uwadze 

czytając mądre księgi  Ery Ryb (islamu, chrześcijaństwa, judaizmu, buddyzmu, hinduizmu, 

taoizmu itd.). Powstanie nowa, niekonwencjonalna religia i logika, nowe zasady etyczne i 

moralne (wiele zostanie odrzucone). Nowa filozofia i ezoteryka. Wartością będzie równość, 

wolność, wyrozumiałość, swoboda, tolerancja, bezosobowość. Wodnik to bowiem ostatni 

świat (12) ostatniego świata Zodiaku – świata Ryb, w którym zamanifestowało się chrześci-

jaństwo, islam itd., a więc najbardziej od nich różny. Burzył będzie więc ten „Rybi świat” 

(jego nauki, doktryny, ideały, założenia, historie itd.) i ustanawiał nowy.  

   Niektóre doktryny i przekonania Kościoła powszechnego już są podważane. Dotyczy to 

zwłaszcza przekonania, że oprócz Boga istnieją jeszcze jakieś inne byty, których On nie zna, 

nie kontroluje i jest o nie zazdrosny. Wynika to z niezrozumienia, biorącego różne aspekty 

energii Boga (sefiroty) w materii za samego Boga. Absolutny Bóg jest poza materialnym 



Wszechświatem i nie wtrąca się w jego sprawy. Bogiem Wszechświata (którego się czci w 

religiach) jest Brahma: pierwsza żywa istota (demiurg), wtórny stwórca Wszechświata. 

Wszechświat to ożywione, wielowymiarowe, czasoprzestrzenne perpetuum mobile („maszyna 

wiecznego ruchu”), funkcjonujące wiecznie. Jego różne kosmosy i nadzorujące je bóstwa są 

reprezentacjami (sefirotami, energiami stwórczymi) mocy transcendentalnego, absolutnego 

Pana. Objawia nam to Zodiak i numerologia. Wszystko, co istnieje w Wszechświecie, to Jego 

mechaniczne przejawienia (reprezentacje).   Wyjaśnia to Bhagavad-gita:  

„Ja jestem Duszą Najwyższą przebywającą w sercach wszystkich stworzeń. Ja jestem począt-

kiem, środkiem i końcem wszystkich istot (…) (Bg. 10.20).  

„Ja jestem początkiem, środkiem i końcem wszelkiego stworzenia. Spośród wszystkich nauk 

Ja jestem wiedzą duchową o Jaźni, a między logikami – ostateczną prawdą” (Bg. 10.32).  

„Są dwie klasy istot: omylne i nieomylne. W materialnym świecie każda istota jest omylna, 

natomiast każda w świecie duchowym nazywana jest nieomylną. Oprócz tych dwóch jest 

jeszcze najwyższa żywa istota – Dusza Najwyższa: Sam niezniszczalny Najwyższy Pan, który 

przenika te światy i utrzymuje je” (Bg. 15.16-17).  

„Kto wolnym będąc od cienia wątpliwości zna Mnie takim – jako Najwyższą Osobę Boga – 

całkowicie angażuje się w służbę oddania dla Mnie” (Bg. 15.19).  

„Głupcy nie mogą zrozumieć, w jaki sposób żywa istota może opuścić swoje ciało. Nie mogą 

też zrozumieć w jakim ciele doznaje przyjemności pod wpływem sił natury. Lecz wszystko to 

zobaczyć może ten, kto posiada oczy wiedzy. Czyniący wysiłek transcendentalista, który 

osiągnął samorealizację, widzi to wszystko bardzo wyraźnie. Lecz osoba niezrealizowana, o 

nierozwiniętym umyśle, pomimo starań nie jest w stanie pojąć tego, co się dzieje” (Bg. 15.10-

11).  

„Najwyższa Prawda istnieje wewnątrz i na zewnątrz wszystkich żywych istot, ruchomych i 

nieruchomych. Ponieważ jest subtelny, nie można Go poznać ani zobaczyć mocą zmysłów 

materialnych. Mimo iż jest bardzo daleko, jest również blisko wszystkiego. Mimo iż zdaje się 

być podzielony pomiędzy wszystkie istoty, nigdy nie ulega podziałowi, zawsze jednym bę-

dąc. Chociaż utrzymuje każdą żywą istotę, to wiedz, że On wytwarza wszystko i wszystko 

pochłania” (Bg. 15.16-17).  

„(…) Przedmiot wiedzy nie ma początku i Mnie jest podległy. Nazywany jest Brahmanem – 

Duchem. Leży On ponad przyczyną i skutkiem tego materialnego świata” (Bg. 13.13).  

 

  Brahman (Duch) to więc przedmiot wiedzy, różne możliwości (zarówno dobre, jak i złe), 

leżące poza przyczyną i skutkiem tego materialnego świata. A więc będzie w tej nowej erze 



miejsce dla wszystkiego: nauki, religii, magii, okultyzmu, ezoteryki, Boga, duchowości itd. 

Górę będzie brał bezosobowy aspekt Boga – Brahman (Duch, Wiekuisty Niezmienny, Nisz-

czyciel), wykraczający poza światowe możliwości. Należy to, według Kościoła, do okulty-

zmu (Skorpion – MC Wodnika) i pochodzi z królestwa fałszywego światła i ciemności.  Kró-

lestwo to (tzw. Królestwo Ciemności), będące przeciwieństwem Królestwa Światła, ma nam 

oferować  fałszywy pokój i fałszywe szczęście w grzechu. Ta fałszywa radość ma nam być 

oferowana poprzez grzechy: pijaństwa, narkotyzowania się, rozwiązłości, rozpasania, seksu   

przed- i pozamałżeńskiego, rozwiązłości i zboczeń (11, Wodnik to dwie Jedynki, dwa pier-

wiastki jednoimienne). Gdy ludzie uwikłają się w te grzechy, żyć będą w królestwie ciemno-

ści i ulegać będą „atakom” złych duchów (negatywnym aspektom energii Wodnika). Będzie 

to w większej mierze tolerowane w tej erze. Wiele spraw, uważanych dotąd za tabu (aborcja, 

homoseksualizm itd.), znormalnieje lub będzie traktowane z większą wyrozumiałością. 

   Karcił to będzie Kościół (za co będzie  krytykowany – jako przeszkoda wolności i liberali-

zmu), mówiąc (ustami swych przedstawicieli), że nasze domy powinny być świątyniami Boga 

(świętymi, czystymi i spokojnymi miejscami do życia), a nie rozpusty. Że nie powinniśmy 

zezwalać, aby w naszych domach były sprośne zdjęcia i filmy (które stają się coraz bardziej 

powszechne i dostępne), zakazane książki i „nieczystości”. Siły zła czują bowiem wstręt do 

czystości i porządku.  

   Powinniśmy w związku z tym usunąć z domu wszystko, co ma  cokolwiek wspólnego 

z pornografią, kłamstwem, wróżbiarstwem, spirytyzmem, uzdrowicielstwem, medium, kulta-

mi, czernią  i brudem (jest to, zdaniem Kościoła, świat Szatana) oraz co było lub jest używane 

w sposób przesądny (symbole i biżuteria związana z wróżbiarstwem i Zodiakiem, itd.); spalić 

wszystkie pornograficzne pisma i zdjęcia, pozbyć się książek religijnych, które nie zgadzają 

się z podstawową prawdą wiary chrześcijańskiej – że Jezus Chrystus jest Bogiem (mimo iż 

sam stwierdził, że Bogiem nie jest [przywołany słowami ”dobry nauczycielu”, stwierdził, że 

dobry jest tylko Bóg]), zniszczyć wszystkie pisma Świadków Jehowy, Mormonów, Scjento-

logów, Jedności, Hare Kryszna, Yogii, Medytacji Transcendentalnej, Misji Boskiego Światła, 

Zjednoczonego Kościoła Sun Myung Moona, Dzieci Boga, Drogi Międzynarodowej itp. Nie 

powinniśmy pozwalać, aby siły zła wpływały na nas, wdzierając się do naszych domów przez 

telewizję. Wartości zawarte w reklamach nie są bowiem wartościami, o których naucza Pan 

Jezus Chrystus w Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 5, 6 i 7, itd.  

   Tak nam radzi Kościół, ustami swych przedstawicieli. Czy możemy jednak temu się prze-

ciwstawić i wyzbyć się „ofert Wodnika”? 



   Kościół twierdzi, że tak... Że jako ochrzczeni katolicy, mimo iż nie jesteśmy duchownymi, 

posiadamy wielką moc i władzę, z której nie zdajemy sobie sprawy. Możemy prosić Boga, 

aby nas chronił oraz błogosławił nasze domy. Powinniśmy w tym celu trzymać w domu wize-

runki święte oraz wodę święconą i często jej używać.  

   Poświęcenie rodziny i domu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa jest, według Kościoła, pięk-

nym zwyczajem katolickim, chroniącym nas przed złem. W wszystkich naszych domach po-

winny być krucyfiksy oraz obrazy Najświętszego Serca Jezusa i Matki Niepokalanej. Muszą 

być też specjalne miejsca święte, w których wszyscy członkowie rodziny gromadzą się na 

wspólnej modlitwie. Poprzez Mękę Pańską, Śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie Jezus 

Chrystus zwyciężył świat i moc Szatana. Kiedy więc spostrzegamy działanie zła w naszym 

życiu, to jest to, zdaniem Kościoła,  spowodowane przez grzech osobisty. Całe rodziny mogą 

cierpieć z powodu grzechu indywidualnej osoby. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy ludzie 

ochrzczeni są członkami Kościoła Świętego, w którym Pan Jezus Chrystus osadził swoją 

władzę, a w którym zło grzechu zostało przezwyciężone. Poprzez medycynę, psychologię 

oraz inne ludzkie środki można ulżyć ludzkiemu cierpieniu. Jednak Jezus w swoim Kościele 

daje nam podstawową pomoc, która jest dość często odrzucana lub zaniedbywana. W dzisiej-

szych czasach sakrament pojednania popadł bowiem w zapomnienie. Tymczasem w tym sa-

kramencie jest obecny sam Jezus Chrystus. Zdarzało się (zdaniem Kościoła), że osoby, które 

potrzebowały egzorcyzmu (uwolnienia z mocy zła), zostały wyleczone ze zła przez codzienne 

godzinne przebywanie przez miesiąc lub dwa w kościele przed Najświętszym Sakramentem –  

mimo iż były to bardzo ciężkie przypadki.  

   Najświętsza Matka została, zdaniem Kościoła,  wyznaczona przez Boga jako ta, która 

zmiażdży głowę węża (Rdz 3:15). Różaniec jest więc bardzo skutecznym środkiem chronią-

cym nas przed złem. Wielu synów i wiele córek zostało ocalonych z mocy grzechu i utraty 

wiary dzięki zachowywaniu przez rodziców tradycji odmawiania Różańca świętego.  

   Czasami ludzie odczuwają strach, ponieważ wierzą, że ktoś patrzy na nich „diabelskim 

okiem”, rzucił na nich urok lub uczynił coś złego przy pomocy czarów chcąc ich poddać nisz-

czycielskiemu działaniu. Ten rodzaj czarnej magii, polegający na złych sugestiach i życze-

niach oraz oczernianiu i poniżaniu innych poprzez myśli, słowa i czyny, jest obecny w na-

szym życiu  i w mediach w coraz większym stopniu.  Jeśli jednak jesteśmy, zdaniem Kościo-

ła,  ochrzczeni i żyjemy w Królestwie Światła w stanie łaski uświęcającej, to Szatan, w takiej 

czy innej formie, nie ma do nas dostępu (chyba że, z powodu strachu, otworzymy mu drzwi 

na oścież). Bycie w stanie łaski uświęcającej oznacza, że uczestniczymy w mistyczny sposób 

w życiu samego Boga, a On jest zatopiony w naszych duszach (Rz 5:5, 2 Kor 6:16, J 14:23). 



Jednak,  kiedy popełniamy grzech śmiertelny lub poważny, tracimy łaskę uświęcającą 

i zaczynamy żyć w Królestwie Ciemności. Jeśli trwamy w stanie grzechu ciężkiego, to staje-

my się w coraz większym stopniu podatni na wpływ Szatana. Dlatego, gdy żyjemy 

w Królestwie Światłości, w stanie łaski uświęcającej, powinniśmy wyzbyć się wszelkich lę-

ków, zaufać Bogu i Matce Najświętszej oraz żyć w zgodzie i jedności z Nimi.  

   W dzisiejszych czasach pojawiają się coraz większe trudności w określeniu tego, co jest 

grzechem. Należy go, zdaniem Kościoła, definiować zgodnie z nauką Ewangelii i oficjalnego 

nauczania Kościoła, ponieważ zostało to określone przez święte Magisterium Kościoła. Nie 

możemy sami określać, co jest grzechem z punktu widzenia obecnej ery (Ery Wodnika, Piąte-

go Świata), która, zdaniem Kościoła, jest splugawiona.  

   Wielu ludzi, według Kościoła,  żyje w grzechu i ma fałszywy spokój, ponieważ ich świa-

domość została ukształtowana nie przez Ewangelię, lecz przez ducha naszych czasów. Mogą 

oni nawet prowadzić względnie godne życie, być dobrymi obywatelami, przestrzegającymi 

prawa, a nawet być, w ocenie innych, dobrymi ludźmi. Jednak, jeśli nie żyją według przyka-

zań Bożych, Ewangelii i zgodnie z moralnością, o której naucza Kościół, nawet jeśli dotyczy 

to tylko jednego obszaru grzechu ciężkiego, to mogą żyć w Królestwie Ciemności. Sakrament 

pokuty i Eucharystia są bronią (którą dał nam Jezus Chrystus, aby pokonać Królestwo Ciem-

ności), za pomocą której możemy temu się przeciwstawić.  

   Szatan, manifestujący się w naszych czasach, używa różnych sposobów, aby grzech i zło 

były dla nas atrakcyjne. Listy  pasterskie mają ostrzec wszystkich, którzy utożsamiają się z 

pokusami obecnych czasów i ulegają im. Czy możemy jednak się przeciwstawić światu, który 

nas otacza? Czy świat ten (świat Ery Wodnika) nie ma nas nauczyć czegoś nowego w stosun-

ku do świata poprzedniego (Ery Ryb)? – na przykład wegetarianizmu, dbałości o człowieka, 

zwierzęta i środowisko, przyjaźni, liberalizmu, wiedzy o magicznych siłach Przyrody, bez-

osobowego życia w Duchu (Brahmanie).   

   Wśród ludzi ustępującej Ery Ryb (także chrześcijan) nie jest z tym wszakże  najlepiej. 

Większość jest mięsożercami, godzącymi się na zabijanie milionów niewinnych zwierząt, gdy 

tymczasem (jak pokazują weganie i wegetarianie) można żyć bez mięsa. Sam Jezus Chrystus 

też nam to zalecił podczas Ostatniej Wieczerzy (o czym się nie mówi). Mimo iż był to dzień 

paschy (to jest spożywania baranka paschalnego przez Żydów), zakazał uczniom podawania 

mięsa baranka w tym dniu i podania chleba przaśnego, warzyw, owoców, ziół i wina z wodą. 

Taka powinna być więc chyba (zgodnie z logiką) Eucharystia Ery Ryb i chrześcijaństwa. To 

powinniśmy czynić i jeść na pamiątkę Chrystusa i Ostatniej Wieczerzy.  



   Z każdej ery i obowiązującej w niej religii mamy się nauczyć czegoś nowego, aby się dalej 

rozwijać. Nie krytykujmy więc współczesnych i starszych religii, lecz wzbogacajmy je o  no-

we treści (wzniosłe idee nowej ery). Bądźmy otwarci na pozytywne treści nowej ery (Ery 

Wodnika) i nie przekreślajmy jej z góry. Nie jesteśmy wszakże jeszcze doskonali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIĘSO, ROŚLINY CZY PRANA? 

 

   To odwieczny dylemat.  I nie chodzi tu bynajmniej o zdrowie czy dobre samopoczucie, jak 

sądzą niektórzy, lecz o wrodzony paradygmat. To, co lubimy jeść, w niewielkim stopniu zale-

ży od nas.   

   W dobie „globalnej wioski”, Internetu i różnorodnych mediów wiemy już niemal wszystko 

o różnych kulturach, religiach, zwyczajach i ludziach zamieszkujących Ziemię. Jedni żyją tak, 

a inni inaczej; jedni jedzą to, a inni coś innego, itd. Widzimy różnice. Jedni przyprawiają 

ostro i bogato potrawy, a inni jakby od niechcenia. Jedni jedzą głównie mięso, a inni głównie 

(lub wyłącznie) ryby lub rośliny, itd. Co kraj to obyczaj. Różne są także zalecenia w tym za-

kresie (lekarzy, specjalistów od żywienia, guru itd.). Jedni mówią, że coś jest zdrowe, a inni, 

że wręcz przeciwnie (m.in. mięso,  tłuszcze zwierzęce, masło, mleko). Jedni mówią, że zależy 

to od nas, a inni, że nie. Jedni mówią, że w drodze do Boga można jeść mięso (zabijać), a inni 



(głównie hinduiści) , że  nie (że mięsożercy nie mają dostępu do Boga). Wychodzi z tego taki 

galimatias, że ludzie już nie wiedzą, co mają, a co nie powinni jeść (co jest dobre, a co złe dla 

ciała i duszy) – zwłaszcza że tak zwanych cudownych diet i zaleceń są tysiące. Do tego... 

można, podobno, w ogóle nic nie jeść i nie pić (żywić się wyłącznie światłem [praną, energią 

życiową]) – i żyć.   

   Mimo tych rozterek, pytanie „mięso czy rośliny?” nie ma (z przyczyn, o których wspomnia-

łem na początku) większego sensu. Jemy bowiem to, co mamy jeść (co jest nam Przeznaczo-

ne), i nic innego jeść nie możemy (z czego sobie na ogół nie zdajemy sprawy). Jest to z góry 

zaaranżowane – łącznie z tzw. „zakrętami”, próbami, poszukiwaniami, zmianami, ekspery-

mentami itd. Ujawnia to astrologia i numerologia, a potwierdza praktyka i historia.  

   Z horoskopu narodzin i portretu numerologicznego wynika, co nam będzie głównie smako-

wało (a co nie); a z progresji, dyrekcji i tranzytów – kiedy i z jakim natężeniem będzie się to 

objawiało, nasilało, chwiało i zmieniało. Mówią o tym liczby i planety. Po osłabnięciu okre-

ślonego aspektu wszystko wraca do stanu poprzedniego, a my myślimy, że zabrakło nam sil-

nej woli i  konsekwencji. Ale zwykle coś zostaje z tych eksperymentów; jakiś nowy przepis 

lub danie. Tylko niewielu doświadcza trwałej transformacji i zmiany sposobu odżywiania (a 

w związku z tym całego życia). Jest z tym różnie u różnych ludzi. Jedni przechodzą trwałą 

transformację i zmieniają się z mięsożerców w wegan lub wegetarian (albo na odwrót), a inni 

tylko próbują „diet-cud”, a potem wracają do starej. Są to (zaaranżowane przez zmieniające 

się cyklicznie siły natury) kaprysy i  mody, które szybko mijają. Ogólnie rzecz biorąc, czy 

nam się to podoba, czy nie, odżywiamy się zgodnie ze środowiskiem, do którego należymy, 

tradycją rodzinną i skłonnościami wrodzonymi (energetyczne pole działania, geny, Przezna-

czenie). I to nie dlatego, że tak chcemy (że kontynuujemy tradycję), lecz dlatego, że więk-

szość z nas nie ma możliwości, żeby coś w tym zmienić (chyba że zmieniamy miejsce za-

mieszkania, klimat, kulturę itd.). Dopóki nie mamy ochoty, żeby coś zmienić w swoim życiu 

(dotyczy to także odżywiania), dopóty nic zmienić nie możemy. Każda trwała zmiana musi 

być poprzedzana ochotą (astrologicznie: istotnym aspektem Marsa i Plutona).  

   Potwierdza to także historia chrześcijaństwa. Mimo iż Jezus Chrystus dał nam modlitwę, 

przez którą nakazał nam prosić Boga Ojca Wszechmogącego o chleb powszedni (strawę zbo-

żową) i dał tego przykład w Ostatniej Wieczerzy (w czasie której zamiast tradycyjnego ba-

ranka paschalnego [był to dzień paschy], spożywano placki przaśne z warzywami i ziołami), 

chrześcijanie zajadają się mięsem. Proszą o chleb powszedni (zboże, które nie wymaga zabi-

jania [bo pochodzi z obumarłych roślin]), a żywią się trupami zwierząt, których dostarczają 

im rzeźnicy.  



  Mięsożercy żyją głównie na Północy i Zachodzie Ziemi (większe zapotrzebowanie na białko 

i energię), a roślinożercy głównie na Wschodzie i Południu – zwłaszcza w rejonach o ciepłym 

klimacie. Najwięcej wegan i wegetarian jest w Indiach (ok. 70 %, czyli ponad 800 milionów). 

Niewiele mniej (procentowo) jest ich w Anglii (choć, z powodu dobrobytu, przybywa mięso-

żerców). Są oczywiście różne wyjątki w tym zakresie, wynikające z migracji i przeprowa-

dzek, czy też ekspansji religii wegetariańskich (jak na przykład ruchu Hare Kryszna, buddy-

zmu, różnych odmian jogi czy zen). Generalnie jednak jest tak, jak napisałem. Blisko biegu-

nów są skrajności. Eskimosi i ludy północnej Kanady oraz Syberii jedzą prawie wyłącznie 

mięso (ryb [często surowe], reniferów, karibu, fok itd.), a mieszkańcy stref umiarkowanych – 

wszystko (na Zachodzie z mięs głównie ssaki i drób, a na Wschodzie wszystko co pływa i 

lata, oprócz łodzi podwodnych i samolotów – choć w warunkach globalizacji wszystko jest 

dostępne i miesza się). W strefie równikowej i podzwrotnikowej je się najwięcej warzyw i 

owoców, a z mięs – głównie mięso świń, małp, gryzoni, ptaków; także niektóre płazy, owady 

i larwy. 

   W jakim kierunku to się zmienia i czy w Erze Wodnika zwycięży wegetarianizm – trudno 

powiedzieć. Zbytnio się nie zanosi (przynajmniej na razie). Wodnik to różne możliwości. Lu-

dzie Zachodu próbują dań orientalnych (jak np. japońskiego suszi czy indyjskich dań wegeta-

riańskich), a ludzie Wschodu „dziwactw” Zachodu.  

   Generalnie jednak każdy się trzyma swojego i je to co mu mama, tata, ciotka, kucharka czy  

kucharz podaje – lub na co ma ochotę w danej chwili (spośród dostępnych możliwości, we-

dług upodobań i skłonności).  

   By to ukierunkowywać pozytywnie, trzeba ustalić, co dla człowieka Ery Wodnika (w róż-

nych rejonach Ziemi) będzie najlepsze. Jest bowiem na ten temat wiele teorii.  

   Weganizm i wegetarianizm mają wiele plusów (zwłaszcza humanitarnych, ekologicznych i 

ekonomicznych), ale nie wszędzie mogą być stosowane (głównie w strefie klimatu gorącego i 

umiarkowanego, gdzie dominują żywioły Ziemi i Wody). Jeśli chodzi o względy zdrowotne – 

to też nie ma pełnej zgody. Badania wskazują na weganizm i wegetarianizm (zwłaszcza na 

diety uwzględniające zasady makrobiotyki), gdyż ludzie odżywiający się w ten sposób są 

zdrowsi i żyją dłużej. Nie wszyscy jednak z tym się zgadzają i przyjmują to do wiadomości.  

   By to rozstrzygnąć, trzeba by to zbadać wszechstronnie i upowszechniać zdrowe i smaczne 

dania wegetariańskie. Wszystkie względy (religijne, humanitarne,  ekonomiczne, ekologiczne, 

zdrowotne) przemawiają za zbożami (chlebem powszednim) i jarzynami. Nie wszyscy jednak 

mogą iść tą drogą. W dodatku wiekszość roślin jest zmienionych genetycznie, skażonych na-

wozami i pestycydami, a w konsekwencji − już nie tak zdrowych, jak pierwotnie. Mimo to 



każdy powinien spróbować iść tą drogą, zdobyć jak najszerszą wiedzę na ten temat (na temat 

najodpowiedniejszej dla siebie diety) i próbować sobie odpowiedzieć na następujące pytania:  

   1. Co jest dla ludzi (w sensie ogólnym i regionalnym) i dla mnie najlepsze do jedzenia – z 

uwzględnieniem grupy krwi, dominanty horoskopowej, Liczby Duchowej, Liczby Drogi Ży-

cia, pory roku, bieżących względów astrologicznych, dnia tygodnia, miejsca pobytu, wydatku 

energetycznego, rodzaju dnia [święto/dzień powszedni], pogody, pory dnia, stanu zdrowia, 

wibracji roku, miesiąca, dnia, fazy Księżyca itd.)?  

   2. W jakich ilościach i zestawieniach (co z czym, w jakich dniach, o jakich porach itd.) 

jeść?  

   3. Ile, co i jak pić?  

   4. Kiedy powstrzymywać się od jedzenia i picia?  

   5. Jak dobierać pożywienie ze względu na teren z którego pochodzi oraz właściwości eko-

logiczne i numerologiczne?  I tak dalej. 

   Zanim nie zostanie to zrobione naukowo i globalnie, każdy musi próbować to zrobić sobie 

sam – czyniąc odpowiednie obserwacje, robiąc notatki, zbierając informacje i literaturę fa-

chową, korygując przyzwyczajenia (według samoobserwacji i wskazań autorytetów), ekspe-

rymentując, wprowadzając nowe dania, przyprawy, sposoby przyrządzania potraw, ilości, 

pory spożywania posiłków itd. Smaki i oferty ciągle się zmieniają (w zależności od pory roku, 

sezonu, mody itd.) i będą się zmieniały globalnie (w związku ze zmianą Ery, aury dekad, lat, 

miesięcy, pór roku), co ułatwi zadanie. Generalnie zmiany idą w stronę wegetarianizmu i eko-

logii. Ogranicza je dobrobyt, przyzwyczajenia i propagowanie jedzenia mięsa i ryb. Wyjątki 

zawsze pozostaną, bo w krajach zimnych trudno z mięsa zrezygnować. Propagować należy 

jednak weganizm i wegetarianizm, bo jest to zalecone w Biblii (Księga rodzaju, 29) i w Bha-

gavad-gicie. Kościół chrześcijański (bazując na naukach i ostatnim przesłaniu Jezusa) powi-

nien  w tym przodować. Działając wbrew Biblii, daleko nie zajdzie.   

   Generalnie należy unikać rzeczy rafinowanych, konserwowanych, przejadania się (lepiej 

jeść częściej, a w małych ilościach [z wiekiem coraz mniej]) i wszelkich  skrajności (pokar-

mów zbyt ostrych, zbyt kwaśnych, zbyt słonych, zbyt gorzkich, zbyt wypieczonych, zbyt su-

chych, zbyt oleistych, nieświeżych itd.), a dążyć do jedzenia potraw zawierających pełne 

ziarna zbóż (głównie ryżu, orkiszu, żyta, prosa), gryki, strączkowych (w umiarkowanych ilo-

ściach), orzechy, różne nasiona i przyprawy, całe warzywa i owoce (z ekologicznych upraw) 

oraz (jeśli organizm się domaga [dotyczy zwłaszcza osób posiadających grupę krwi „0”]) w 

małych ilościach ciała małych zwierząt, ptaków i ryb – które można jeść w całości. Są one 



bowiem najbardziej zrównoważone energetycznie, kompletne i odżywcze. Nauczyć się należy 

także, co z czym jeść i kiedy, a jakich połączeń unikać.  

   Dążyć należy do wegetarianizmu opartego na makrobiotyce, regionalnych produktach i 

zwyczajach, pamiętając, że nie ma dwóch identycznych ludzi na świecie (a więc nie może być 

dwóch identycznych sposobów odżywiania się, diet itd.). Każdy musi sobie stworzyć własną 

dietę (roczny, miesięczny, tygodniowy, dniowy sposób odżywiania się) i „przykrajać” ją bez 

przerwy według potrzeb (w zależności od warunków klimatycznych, zdrowotnych, zapotrze-

bowania, smaku, chęci, potrzeb, możliwości itd.).  

   Najzdrowsze są nierafinowane pokarmy z najbliższego otoczenia, związane (tradycyjnie i 

astrologicznie) z danym regionem (obecna RP [zwłaszcza Pomorze i Wielkopolska] związana 

jest z Koziorożcem; Śląsk − z Panną; Małopolska − z Baranem; Mazury − z Rakiem; 

wschodnia część – z Wodnikiem, itd.), pochodzące z upraw ekologicznych (bez nawozów 

sztucznych, z uwzględnieniem faz Księżyca). Na ich podstawie ukształtowane są tzw. dania 

regionalne, które każdy musi sobie dostosowywać do własnych potrzeb (według zasad ma-

krobiotyki oraz astrologii i numerologii) i na bieżąco korygować.  

   Próbuję coś podpowiedzieć na ten temat, gdyż całe życie tym się interesuję. Mimo iż posia-

dam grupę krwi „0” (mięsożercy), przez dwadzieścia pięć lat byłem weganinem, a obecnie 

jestem wegetarianinem (nie fanatycznym). Doświadczyłem jednak głębokiej transformacji 

duchowej (w latach osiemdziesiątych), której inne osoby z grupą krwi „0” mogą nie doświad-

czyć. Poza tym mam wegetariańską liczbę Drogi Życia (1). Wszystko to trzeba brać pod uwa-

ge. Najodważniej mogą sobie poczynać w tym względzie osoby posiadające grupę krwi AB.  

   Jeśli ktoś chce się dowiedzieć (w sposób naukowy), co jest jego głównym wrogiem na Zie-

mi (w tym: jakie pokarmy są szkodliwe lub niepożądane), to musi zbadać dokładnie sfery D7, 

D8, D12 oraz DS7, DS8, DS12 w swoim horoskopie narodzin. Znaki w tych domach oraz ich 

władcy i aspekty to wrogowie (w zależności od mocy i aspektów). W przypadku pokarmów 

będą to rośliny, zwierzęta, ptaki i minerały podlegające danemu znakowi i jego władcom.  

 

 

 

BREATHARIANIZM, CZYLI NIEJEDZENIE 

 



   Niejedzenie to tryb życia bez potrzeby przyjmowania pokarmów i płynów. Można jeść i pić 

(choć potrzeba ta zanika), jednak organizm nie jest uzależniony od tych potrzeb i może pozo-

stać przy życiu całkowicie pozbawiony pokarmów i płynów (chleba i wody). Zdarza się to 

osobom rozwiniętym duchowo, posiadającym dominantę żywiołu Powietrza w swoim polu 

działania (radix, horoskop, kosmogram, natywnik).  

   Ludzkie ciało przystosowane jest do pobierania energii życiowej z pokarmów (jedzenie i 

picie) i tlenu (oddychanie). Ludzie z dominantą Ziemi i Wody w swoim polu działania pobie-

rają energię w większym stopniu z pokarmów i płynów, a ludzie z dominantą Powietrza i 

Ognia z oddechu i energii ruchu.  

   Rozpoczynająca się Era Wodnika (era stałego Powietrza) zwiększa możliwość ziemskich 

istot do bezpośredniego pobierania energii życiowej (prany) z Kosmosu i odchodzenia od 

pobierania energii z pokarmów. Przyniesie to zarówno oszczędności indywidualne i zbioro-

we,  jak i korzyści ekonomiczne, ekologiczne, geograficzne, przyrodnicze, klimatyczne, mo-

ralne, zdrowotne itd. Wzrośnie znaczenie zapachów i aromatów. Posiłki będą coraz skrom-

niejsze, coraz wykwintniejsze, coraz bardziej aromatyczne, ekologiczne, wegetariańskie, udu-

chowione. Przyjmować będą formę wykwintnych, mało objętościowych  kanapek, deserów i 

ciastek, przyjmowanych w całości.  Ich przyjmowanie przypominać będzie bardziej rytuał 

zmysłowy niż jedzenie. Wzrastać będzie rola dźwięków, światła, koloru i oddechu.   

   Przedmioty zmysłów (wzroku: formy, kolory; słuchu: dźwięki; smaku: aromaty; zapachu: 

olejki eteryczne; dotyku: ciała materialne itd.) są dla zadowalania zmysłów. Powinno się ich 

jednak używać z umiarem (co za dużo to nie zdrowo). Wskutek zachłanności, braku samo-

kontroli oraz silnej woli są nadużywane. Stąd uzależnienia i nałogi, z których rytuał jedzenia 

(zwłaszcza pokarmów ciężko strawnych i zanieczyszczonych truciznami i chemikaliami) jest 

jednym z  najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka.    

   Obłęd ten narastał stopniowo. W obecnym wieku przybrał katastroficzne formy, prowadzą-

ce do masowej otyłości i chorób cywilizacyjnych.   Jedzenie stało się nałogiem, bez którego 

nie można żyć. Im więcej jemy, tym więcej łakniemy. Przez toksyny i chemikalia zawarte w 

pokarmach osłabia się siła obronna naszego organizmu, jesteśmy ospali i ociężali, wzrasta 

ilość złogów, śluzu, tłuszczu i zanieczyszczeń w naszym organizmie – przez co częściej i cię-

żej chorujemy, potrzebujemy więcej snu, szybciej się męczymy, częściej zapadamy na choro-

by cywilizacyjne, infekcyjne i nowotworowe, szybciej umieramy.   

   Kiedy organizm ludzki zostaje uduchowiony, przestawia się na bezpośredni pobór energii 

życiowej z Kosmosu. To zmienia świadomość człowieka i jego życie. Staje się ono proste i 



wzniosłe, tańsze i ekonomiczniejsze. Uwalniamy się od iluzorycznej świadomości „ja” i „mo-

je”, potrzeby rywalizacji, posiadania, zbytku. Czujemy się wolni jak ptaki i chętnie podróżu-

jemy.    

   Mówi się, że po zaprzestaniu jedzenia zostaje zrzucona z naszych oczu  sfera cienia.  Za-

czynamy dostrzegać rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia lub na które nie zwra-

caliśmy uwagi. Zmienia się nasze spojrzenie na rzeczywistość i uwalniamy się od material-

nych pragnień, przywiązań, utożsamiania się z efektami swoich działań, określeń i desygna-

tów. Czujemy się częścią CAŁOŚCI, odpowiedzialną za innych.    

   Najpierw zaczynamy zauważać, że jedzenie jest przyczyną naszego złego samopoczucia, 

złych nastrojów, humorów, pasji, ociężałości, ignorancji, słabości (energia ciała zużywana 

jest na trawienie i oczyszczanie organizmu), zaostrzenia dolegliwości, chronicznych dolegli-

wości itd.  

   Oczywiście, wiele zależy od tego, co i ile jemy. Powyższe problemy jednak w każdym 

przypadku występują.  

   Obecnie pokarm jest ciągle jeszcze głównym źródłem naszej energii. Jesteśmy zamknięci na 

inne sposoby pobierania energii. Są jednak ludzie, którzy to osiągnęli. W ten sposób osiągnęli 

pełnię swych możliwości życiowych, szczęście i zdrowie. Nazywa się ich (z angielskiego)  

breatharianami (niejedzącymi, IMO). 

   Nie jedząc, człowiek oszczędza czas, pieniądze (zakupy, kuchnia, toaleta, lekarstwa),   wy-

twarza mniej śmieci i zanieczyszczeń, ma mniejsze potrzeby i wymagania, lepsze samopo-

czucie, więcej sił i energii, jaśniejszy umysł, lepszą pamięć, jego organizm pracuje sprawniej, 

potrzebuje mniej snu, zaczyna doświadczać samouleczeń oraz zdolności regeneracji, osiąga 

wyższe stany świadomości, kontakt z Bogiem i Wszechświatem.    

   W niejedzenie wchodzi się automatycznie, każdy w innych sposób, w innym miejscu i cza-

sie. Nie należy tego więc przyspieszać ani robić na siłę. Niejedzenie nie jest bowiem celem 

samym w sobie, ani sposobem na poprawienie zdrowia czy bytu materialnego, lecz odzwier-

ciedleniem osiągnięcia przez człowieka wyższego stanu świadomości i poziomu rozwoju du-

chowego (stanu Śivy, Niszczyciela, który niszczy świat materialny). W ten sposób manifestu-

je się nasza wolność i niezależność –  wolność od jedzenia, picia, przyjemności zmysłowych, 

pracy dla zysku, rywalizacji, walki o byt, przywiązań, materialnych pragnień itd.  Równocze-

śnie wzrastają nasze możliwości parapsychiczne, poczucie przyjaźni, braterstwa, równości, 

wszechogarniającej miłości kosmicznej,  więzi z Wszechświatem i Bogiem. Nie jest to stan 

charakterystyczny dla materii. Materialne ciało przystosowane jest do pobierania energii z 

pokarmów (roślinnych i zwierzęcych), wody oraz tlenu, i cieszenia się nimi poprzez zmysły.   



   Ludzie, którzy się nie uwolnili od tego samoczynnie, poprzez trwające wiele wcieleń proce-

sy duchowe, nie mogą tego osiągnąć. Jeśli próbują i chcą za wszelką cenę to doświadczają 

porażek i uszczerbku na zdrowiu. Zdarzają się nawet zejścia i tragedie rodzinne. Nie należy 

więc tego traktować jako sposób na życie, lecz jako efekt trwającego wiele wcieleń procesu 

duchowego. Wszelkie instrukcje, jak się za to zabrać, są bałamutne i niebezpieczne (wyspeku-

lowane). Najpierw musimy się zainteresować rozwojem duchowym, oddychaniem, moralno-

ścią, etyką, służbą Bogu i ludziom, uwolnieniem od grzesznego życia i cierpienia, życiem 

prostym, szczerym, czystym i wzniosłym. To zaprowadzi nas do wyższych standardów du-

chowych, moralnych i etycznych, wegetarianizmu, weganizmu, jogi, bhakti-jogi i – być może 

– niejedzenia. Niczego przeskoczyć ani ominąć się nie da.   

   Metody: naturalna, duchowa, nagła, siłowa, 21-dniowa (Charmaine Harley), hipnotyczna, 

łączona (i inne), które się propaguje w sieci, są spekulatywne, niebezpieczne, trudne, nie do 

zrealizowania dla większości ludzi.  

   Dopóki zjawisko to nie stanie się bardziej powszechne (a być może nie stanie się takim nig-

dy), dopóty wszelkie metody i sposoby zostania breatharianinem należy traktować z rezerwą i 

ostrożnością, a breatharian jako wyjątki od reguły. Z pewnością Bóg nie chce abyśmy się tu 

na Ziemi narkotyzowali jedzeniem (zwłaszcza toksycznym i zatrutym chemikaliami) i róż-

nymi paskudztwami, szczególnie pozyskiwanym przez przemoc. Daje nam jednak możliwość 

poznania co jest dobre, a co złe. Przygotował nawet namiastkę duchowej wolności. Celem 

głównym jest jednak bezinteresowne podporządkowanie się Bogu (bezwzględne poleganie na 

Bogu) w miłosnej służbie oddania.  

 

 

WPŁYW ODDYCHANIA NA ROZWÓJ DUCHOWY 
 

   Ważnym elementem odżywiania i uduchowiania organizmu oraz rozwoju świadomości w 

Erze Wodnika będzie oddychanie. Będziemy się stopniowo dowiadywali, jak powinno ono 

wyglądać i będziemy mogli go optymalizować (nauczyć się świadomie oddychać).  

   Świadome oddychanie jest podstawą kontrolowania oddechu. Już sam fakt uświadomienia 

sobie własnego oddechu powoduje, że zaczyna się on zmieniać. Energia ukryta w oddechu 

jest tak wielka, że samo tylko jej obserwowanie prowadzi do odrodzenia ciała materialnego i 

skrócenia czasu snu. To sekret jogicznej pranajamy i buddyjskiej apanansati – metod kontroli 

oddechu.  



   Buddyjska metoda mówi, że mamy być stale, przez 24 godziny na dobę, świadomi oddechu. 

Budda nauczał: „Nawet we śnie próbuj być świadomy swego oddechu”. Nieustanna świado-

mość oddychania, zatrzymuje ruch umysłu. Niektóre źródła podają, że utrzymanie świadomo-

ści oddechu tylko przez jeden dzień sprawia, że stajemy się oświeceni. Nie jest to jednak ła-

twe, a dla wielu wręcz niemożliwe, aby obserwować umysł non stop. Próbować jednak trzeba 

i robić postępy. Już kilka godzin dziennie przynosi wiele korzyści. 

   Oddech jest inhalacją nie tylko powietrzem, ale także praną, witalnością, światłem i życiem. 

Przez stałą regularną praktykę oddechu cała nasza istota zostaje wypełniona energią. Płuca 

(podlegające żywiołowi Powietrza) są jedynym organem, którym możemy świadomie kiero-

wać  (Powietrze to sfera wolności człowieka).  Pozostałymi organami ciała kieruje wyłącznie 

podświadomość. Oczywiście, oddechem kieruje także podświadomość. Możemy jednak, nie-

zależnie od niej, świadomie kierować oddechem i go kontrolować.  W wolnej sferze Powie-

trza (myśli, uczuć, estetyki, liberalizmu, wolności, równości, braterstwa itd.) możemy do-

świadczać świadomych aktów wolnej woli, dokonywać świadomych wyborów, doświadczać 

wolności, równości, braterstwa, dysponować (do pewnego stopnia) mocami swego ciała, kon-

trolować świadomie umysł, zmysły i oddech.  

   Poleganie wyłącznie na automatycznym oddechu sprawia, że dostarczamy do organizmu 

tylko niezbędne minimum energii – ile jej potrzebujemy i zużywamy do bieżącej aktywności. 

Jest to zbyt mało, abyśmy mogli wykroczyć poza swoje dotychczasowe możliwości. Przecięt-

nie do oddychania wykorzystujemy zaledwie jedną dwudziestą wszystkich pęcherzyków 

płucnych. Podczas głębokiego oddychania jesteśmy w stanie przyswoić od 6 do 10 razy wię-

cej powietrza niż oddychając nieświadomie. Zwiększona ilość energii pranicznej potęguje 

wszelkie zdolności twórcze i parapsychiczne – sprawia, że myślenie i postrzeganie stają się 

czystsze i dokładniejsze.  

   Prana (z sanskrytu: oddech) to małe świetliste drobinki, widoczne w powietrzu gołym 

okiem. Bardzo łatwo je zaobserwować, szczególnie w bezchmurne słoneczne dni na tle nieba.  

Jest to siła życiowa, energia, która jest „sumą wszystkich energii Wszechświata, zawartą w 

powietrzu, którym oddychamy. Energia ta, w różnym zakresie wibracji pochodzi wprost z 

Absolutu jako prapoczątek wszelkiego bytu. Pojmuje się ją jako duchowy odpowiednik mate-

rialnej formy istnienia przyrody, jako przejaw Najwyższej Inteligencji i Świadomości Absolu-

tu, czyli Boga. Promieniuje nieustannie na wszystkie przestrzenie i wszystkie rzeczy. Nie jest 

niczyją własnością, należy do każdego i jest wszechobecna. Sprawia, że żyjemy, poruszamy 

się, myślimy. To jest boski prąd, z którego zbudowane jest nasze duchowe ciało.  Jego mate-

rialnym przejawieniem jest magnetyzm, grawitacja i elektryczność.  



    Energia ta jest nam coraz bardziej potrzebna. Era Wodnika to bowiem  era rozwoju intelek-

tualnego i duchowego. Wszelkie formy pracy z ciałem duchowym pochłaniają wielką ilość 

energii psychicznej. Bez zwiększenia ilości prany nie można osiągnąć duchowego rozwoju. 

Energii wymaga nawet krótka koncentracja, nie mówiąc o medytacji czy kontemplacji. Każda 

afirmacja czy modlitwa jest również skuteczniejsza, jeśli towarzyszy jej zwiększona ilość 

prany (energii życiowej). Dlatego jeśli nie zadamy sobie trudu, aby zwiększyć ilości i ciśnie-

nia prany w naszym organizmie, nie będziemy się dostatecznie szybko rozwijali.  

 Organizm ma możliwość magazynowania prany, którą można porównać do prądu elektrycz-

nego. Niestety, nasze „akumulatory” są najczęściej puste (mimo iż wciąż oddychamy). Do-

wiadujemy się o tym przez ziewanie. Normalnie akumulatory prany ładujemy w czasie snu.  

Jest ona wtedy wolniej zużywana. Dlatego osoby, które stosują techniki oddechowe nie po-

trzebują wiele snu.  

   Kiedy dostarczamy organizmowi więcej powietrza, z którym przyswajamy pranę, każda 

komórka każdego organu odżywia się lepiej i staje się zdolna do znacznie efektywniejszego 

wykonywania zadań. Dostarczenie większej ilości tlenu i prany do neuronów mózgu, uak-

tywnia go, powodując powstanie wyraźniejszych i silniejszych impulsów, co sprawia że zmy-

sły stają się bardziej wyczulone i wzmacnia się cały system nerwowy.  Stajemy się przez to 

bardziej świadomi subtelnych zjawisk energetycznych, jakie wokół nas zachodzą. Spowol-

nienie naszego oddechu do poniżej 4 cykli na minutę sprawia, że zaczyna funkcjonować przy-

sadka i szyszynka, a aktywność mózgowa obniża się od 7-14 drgań na sekundę, co sprzyja 

osiągnięciu wyższych stanów świadomości i zdolności jasnowidzenia. Zwiększona ilość 

energii pranicznej potęguje wszelkie zdolności twórcze i parapsychiczne,  sprawia, że myśle-

nie i postrzeganie stają się czystsze i dokładniejsze, znika poczucie zmęczenia i znużenia, a 

nasze ciało odmładza się. Człowiek przepełniony energią jest nastawiony optymistycznie do 

życia i sam pozytywnie oddziałuje na otoczenie.  

   Wszystkie żywe organizmy to gorzej lub lepiej zorganizowane narzędzia, służące do pobie-

rania, magazynowania i organizacji prany. Dlatego też po opuszczeniu materialnego ciała,  

kiedy jesteśmy w świecie duchowym, nie mamy możliwości fizycznego rozwoju (który jest 

tzw. spłacaniem karmicznych długów, czyli efektów aktów wolnej woli). Bez powietrza i 

prany nie mogą wzrastać i rozwijać się ziarna mądrości.  

   Kończąc nasze ziemskie życie, przechodząc na drugą stronę, do świata duchowego, zabie-

ramy ze sobą swój intelekt, siłę woli, zdolności duchowe, moce psychiczne (siddhi) które 

rozwinęliśmy w czasie życia. To co sobie wypracujemy na Ziemi, to ze sobą zabieramy, i z 



tym rodzimy się w następnym wcieleniu. Dysponujemy takimi zdolnościami intelektualnymi i 

umysłowymi, jakie posiedliśmy.  

   Prana jest pokarmem dla naszego ducha, jak witaminy i mikroelementy zawarte w poży-

wieniu dla naszego ciała. To nasze duchowe paliwo, dzięki któremu nasze duchowe ciało się 

przejawia i rozwija na Ziemi. W świecie duchowym nie ma takich możliwości. Nie ma tam   

oddychania, jedzenia, wydalania, spania, prokreacji i obrony.  

 

 

 

 

 

MAHAPADMA 
 

   Mahapadma (hinduizm) to określenie zbiorcze na grupę wierzeń religijnych, wyznawanych 

głównie na Półwyspie Indyjskim. 

   Rozmaite odłamy hinduizmu wyznaje prawie 1 miliard ludzi na Ziemi, z których ok. 910 

milionów mieszka w Indiach i w Nepalu (łącznie). Inne państwa ze znacznym odsetkiem hin-

duistów to: Bangladesz, Śri Lanka, Pakistan, Indonezja, Singapur, Gujana, Surinam, Fidżi, 

Mauritius, Trynidat i Tobago, Republika Południowej Afryki. Mimo iż jest trzecią pod 

względem liczby wyznawców religią świata, uważa się ją za kolebkę wszelkich religii.  

   Istnieje bardzo wiele odłamów hinduistycznych, różniących się zarówno wierzeniami na 

temat Boga, jak i praktykami. Ich wyznawców łączy: 

1. szacunek dla świętych ksiąg – Wed, 

2. wiara w reinkarnację,  

3. wiara w prawo akcji i reakcji (karma),  

4. dążenie do wyzwolenia, rozumianego różnie przez poszczególne odłamy. 

   Duże różnice doktrynalne powodują trudności ze zdefiniowaniem hinduizmu. Różne odła-

my hinduizmu zawierają cechy monoteizmu, monizmu, panteizmu, henoteizmu, panteizmu, 

politeizmu i ateizmu. Generalnie hinduizm uznaje, że każda wiara, która prowadzi do Boga, 

jest dobra. Z tego względu (na progu nowej ery)  zasługuje ona na szersze omówienie.  

   W hinduizmie istnieje wiara w bóstwa – dewy  (bóstwa męskie) i dewi (bóstwa żeńskie), 

które są traktowane albo jako emanacje jedynego Boga, albo (rzadziej) jako istoty niższe (od-

powiedniki aniołów w religiach abrahamowych).  



   Hinduizm ma wielki zbiór świętych pism. Dzieli się je na śruti  (literaturę wedyjską), Wedy 

oraz smryti  – literaturę początkowo niekanoniczną, w skład której wchodzą eposy: Ramajana 

i Mahabharata (częścią której jest Bhagavad-gita), Purany oraz Manusmryti. Istnieją także 

inne księgi uznawane za święte – jednakże tylko przez niektóre odłamy hinduistyczne bądź 

ruchy religijne. Dla części hinduistów kanon świętych ksiąg jest w dalszym ciągu otwarty, a 

nawet, w niektórych nurtach, za święte uznawane są święte teksty innych wyznań.     

   Z reguły za symbol religii hinduistycznej uważa się znak „OM” (czasami także swastyka). 

Z hinduizmu (i poprzedzającego go braminizmu) wywodzi się wiele innych religii, m.in. bud-

dyzm, dżinizm, sikhizm, adźiwikowie  (pośrednio) itd. 

   Te i inne symbole oraz przydawanie większej roli Księżycowi niż Słońcu wskazują, że jest 

to sfera żeńska Ziemi, przypisywana szatanowi.   

   Dawniej hinduizm badano głównie jako strukturę opozycyjną do uniwersalistycznych religii 

Indii (buddyzmu i islamu), zwracając uwagę na to, że nie ma on jednolitej struktury organiza-

cyjnej. Jego formy kultu i doktryna są zmienne i płynne, nie ma rozbudowanych, uniwersal-

nych instytucji. Obecnie zwraca się jednak uwagę na to, że obraz akcentujący wyłącznie te 

czynniki nie jest pełny i w dużej mierze wywodzi się ze światopoglądu angielskich koloniza-

torów, którzy uważali, że umysłowość indyjska nie jest zdolna do tworzenia własnej, osobnej 

i trwałej organizacji społecznej. Skutkiem tego jest także to, że niewspółmiernie rozwinięte są 

badania nad tradycją aryjską i bramińską (w tym tradycją wedyjską, bramińsko-teologiczną i 

filozoficzną) w dziejach hinduizmu, podczas gdy badania nad elementami tubylczymi i 

współczesnymi pozostają zaniedbane. Istnieją także duże luki w badaniach nad hinduizmem 

na południu Indii. Są to typowe słabości faz ziemskich Zodiaku, z którymi związane są Indie, 

zwłaszcza południowe.   

 

Etymologia 

   Perski termin Hindu pochodzi od sanskryckiego słowa Sindhu, oznaczającego rzekę Indus, i 

wykorzystany był przez perskich geografów do określania ludów mieszkających za tą rzeką. 

Terminy Hindu i Hindoo wykorzystane były przez Brytyjczyków pod koniec XVIII wieku w 

odniesieniu do mieszkańców Hindustanu. Wkrótce określenie Hindu zaczęło się odnosić do 

każdego Indusa (w sensie: mieszkańca Indii) wyznania innego niż islam, chrześcijaństwo, 

sikhizm i dżinizm. Około 1830 r. Brytyjczycy przez dołączenie do słowa Hindu przyrostka 

ism, utworzyli używaną dziś nazwę hinduizm (w angielskiej formie jako hinduism). W pierw-

szej połowie XIX wieku rozpowszechnił się on w Europie dla przeciwstawienia religii indyj-



skich buddyzmowi i dżinizmowi. Sami wyznawcy na określenie swojej religii używają na-

zwy sanātanadharma, czyli odwieczny porządek. 

 

Koncepcja Boga i sił wyższych 

   Z uwagi na to, że hinduizm nie jest jednolitym zbiorem wierzeń, z jasno zdefiniowaną dok-

tryną, można w jego obrębie napotkać różne poglądy na naturę Bóstwa. Odłamy hinduizmu 

zawieraja cechy monoteizmu, panteizmu, henoteizmu, panenteizmu, a nawet szeroko pojmo-

wanego politeizmu i ateizmu. Upaniszady, Wedy i inne święte księgi hinduistyczne, takie jak 

Bhagavad-gita czy Bhagavata-Purany prezentują pogląd, że istnieje tylko jeden Bóg. Stąd 

hinduizm określany jest przez niektórych mianem „pseudopoliteizmu”. Według tego poglądu, 

pod powierzchowną warstwą wielobóstwa kryje się warstwa monoteistyczna (jedyny Bóg i 

jego emanacje, czyli wcielenia). We współczesnym (dziewiętnasto- i dwudziestowiecznym) 

hinduizmie jego przedstawiciele, tacy jak Rama-Kryszna, Mahatma Gandhi, Ramana Maha-

riszi, Paramahansa Jogananda, Swami Rama, Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhu-

pada czy Sathya Sai Baba nauczali i nauczają monoteistycznych koncepcji Boga. 

 

Dewy i dewi 

   W hinduizmie istnieje wiara w bóstwa (dewa – bóstwa męskie, np. Brahma, Wisznu, 

i dewi – bóstwa żeńskie, np. Saraswati), które w większości odłamów hinduizmu traktowanie 

są jako różne postacie i emanacje jedynego Boga, bądź jako istoty astralne, niższe od Boga 

(podobnie jak anioły w chrześcijaństwie czy w islamie). Hinduizm ma najbogatszy panteon ze 

wszyst-kich religii. Bóstwa te mają znaczenie mocno symboliczne, w dużej mierze zależne od 

regionu, w którym są czczone. Każda z głównych grup wierzeń w hinduizmie uznaje swojego 

dewa za przejaw Absolutu (Brahmana) lub Iśwarę (Osobę Boga, czy też jego główne-

go awatara). Najpowszechniejszy jest kult Wisznu (w tym jego awatarów) i Śiwy oraz Dewi. 

Prawie wszyscy hinduiści modlą się także do Ganeśi. Rzadko czci się go jednak jako przejaw 

Boga jedynego. 

   Powyższe bóstwa uzyskały swój obecny status w połowie I tysiąclecia p.n.e. i zastąpiły bo-

gów drugiej generacji (jak Indra czy Waruna), które były następcami bogów panindoeuro-

pejskich. 

   W hinduizmie istnieją także miliony innych dewów i dewi (mówi się o 33 milionach). Kulty 

większości z nich mają charakter lokalny. Ich przedstawienia są ściśle symboliczne. 

 

Awatarowie 



   Hinduiści wierzą, że Bóg (bogowie) zstępuje na Ziemię co kilka tysięcy lat jako awatara, 

aby uratować świat przed upadkiem moralnym (Rama, Kryszna). Jedynie w przypadku Pana 

Buddy nie ma pełnej jasności co do misji, jaką miał wypełnić. Jest on najwyraźniej przedsta-

wicielem Bezosobowego Brahmana. 

   Dla większości hinduistów najważniejsze znaczenie ma dziesięciu głównych awatarów 

(Daśawatarów) Wisznu: 

1. Matsja – pod postacią ryby; 

2. Kurma – pod postacią Żółwia; 

3. Waraha – pod postacią dzika; 

4. Narasimha – pod postacią półczłowieka, półlwa; 

5. Wamana – pod postacią karła; 

6. Paraśurama – pod postacią człowieka; 

7. Rama – pod postacią księcia Ajodhji; 

8. Kryszna – pod postacią człowieka, urodzonego w rodzinie pasterzy krów, który został  

    władcą; 

9. Budda – pod postacią człowieka (część hinduistów uważa, że dziewiątym awatarem  

     był Balarama, który zstąpił na Ziemię razem z Kryszną); 

10. Kalkin – pod postacią jeźdźca na białym koniu, którego przyjście ma zwiastować koniec    

     obecnej Kali-jugi (większość hinduistów oczekuje jego przyjścia, jednak niektóre odłamy  

     uważają, że ono już nastąpiło). 

   Najbardziej czczeni spośród wyżej wymienionych awatarów są Rama i Kryszna. Pojawiają 

się także awatary dewów i dewi innych niż Wisznu. Są jednak mniej popularne. Zdarza się 

także, że różne wzniosłe osoby uważane są za awatarów częściowych, na przy-

kład Wjasa czy Tukaram. Ponadto istnieje wiele hinduistycznych ruchów religijnych, według 

których przywódcy religijni (głównie dziewiętnasto- i dwudziestowieczni) są awatarami. 

 

Koncepcje duszy 

   Według hinduizmu, dusza jest nieśmiertelna. Dotyczy ludzi, zwierząt, roślin i przedmiotów. 

Przechodzi serię wcieleń aż do osiągnięcia mokszy (wyzwolenia).  

   Zgodnie z hinduizmem, dusza została stworzona na podobieństwo Boga (lub istnieje wiecz-

nie). Różni się od Niego tym, że nie jest doskonała. Może jednak stać się doskonałą i osią-

gnąć pełne zespolenie z Bogiem, co jest celem hinduistów. 

 

Reinkarnacja i samsara 



   W hinduizmie wierzy się w reinkarnację. Według hinduistów, dusza przechodzi przez coraz 

wyższe postacie – od przedmiotu, poprzez postać rośliny, zwierzęcia, człowieka (i jeszcze 

parę wyższych), po zjednoczenie i stopienie się z Brahmanem (Bogiem, Absolutem). W 

skrajnych przypadkach (za popełnienie poważnych zbrodni) może przybrać na jakiś czas po-

stać niższą. 

   Losy duszy (w tym postać, którą przybierze w następnym życiu) warunkowane są przez 

czyny. Poprzez każdy czyn dusza zbiera określoną (dobrą lub złą, zależnie od czynów) karmę, 

której rezultatem są sukcesy, szczęścia i cierpienia. Gdy następują – karma się spala. 

   Wędrówka dusz, w którą wierzą hinduiści, nazywana jest samsarą. Dążą oni do jej zakoń-

czenia i zjednoczenia się z Bogiem (Brahmanem), co jest możliwe poprzez jedną z trzech 

dróg: bhakti-jogę (miłość i oddanie), dżnana-jogę (zdobywanie mądrości duchowej) lub kar-

ma-jogę (bezinteresowne działanie).   

   Reinkarnacja opisana jest  następująco: „Duch porzuca zużyte ciało, by nowe przyoblec, jak 

człowiek, co odzież znoszoną na świeżą zamienia.” (Bg. 2:22) 

 

Ezoteryka i mistyka 

   Zgodnie z większością mistycznych systemów hinduistycznych, w ciele człowieka znajduje 

się siedem głównych ośrodków energii zwanych ćakramami. Każdy z nich odpowiada za 

określone umiejętności i cechy. 

   Spotykany jest także pogląd, że duszę człowieka otaczają trzy ciała (powłoki): ciało fizycz-

ne, ciało astralne i ciało przyczynowe. Zostały one uszeregowane w kolejności od najgęstszej 

do najmniej gęstej. 

   Wielu hinduistów wierzy także, że istnieją trzy Wszechświaty: materialny, astralny i przy-

czynowy (każdy mniej gęsty od poprzedniego).  

 

Stworzenie Wszechświata i eschatologia 

   W obrębie hinduizmu można spotkać dwa różne poglądy na ten temat: monistyczny 

i dualistyczny. Według pierwszego świat jest tworzony przez Boga cały czas. Według drugie-

go (zakładającego istnienie trzech osobnych jednostek: Boga, dusz i materii) świat był raz 

stworzony, gdy Bóg ułożył materię w odpowiednie kształty. W świętych pismach hinduizmu 

spotykamy różne teorie na temat tego, w jaki sposób powstał Wszechświat. Według niektó-

rych – powstał ze złotego kosmicznego jaja, według innych – ze związku seksualnego. 

   Według hinduizmu, pod koniec kalpy Wszechświat zostanie zniszczony, a po okresie kolej-

nej kalpy, zostanie ponownie powołany do życia. W momencie zniszczenia Wszechświata 



następuje mahapralaja, czyli „wielkie rozwiązanie”. Według śiwaitów – Wszechświat jest 

nieustannie niszczony i powoływany do życia. Symbolem tego ma być taniec Śiwy-

Nataradźy. 

 

Podział czasu 

   Według hinduizmu, czas dzieli się na cztery ery, czyli jugi: Krita-jugę (zwaną też Satja-

jugą), Treta-jugę, Dwapara-jugę i Kali-jugę. Satja-juga jest uważana za erę najwyższej moral-

ności ludzi, a kolejne za coraz niższe, aż do Kali-jugi (obecna juga), gdzie moralność jest  

najniższa.  

   Krita-juga trwa cztery tysiące lat, Treta-juga trzy tysiące lat, Dwapara-juga dwa tysiące lat, 

Kali-juga tysiąc lat – z tym, że jest to podawane w latach boskich (które są 360 razy dłuższe 

od roku ludzkiego). Czas każdej z tych jug powiększa się dodatkowo o „zmierzch” i „pora-

nek” trwające jedną dziesiątą głównego czasu trwania każdej jugi. Wszystkie jugi (razem ze 

zmierzchami i porankami) składają się na Maha-jugę, trwającą dwanaście tysięcy Boskich lat. 

Tysiąc Maha-jug składa się na jedną kalpę (zwaną też „dniem Brahmy”), czyli okres trwania 

jednego Wszechświata. 

 

Czas i Przeznaczenie 

   W bramińskiej koncepcji czasu, przeznaczenia i bóstw planetarnych ważna jest astrologia. 

Europejskie „przeznaczenie” to hinduskie dajwam. Związane jest ono z położeniem planet w 

dniu narodzin (które ukazują potencjał dajwam). Analiza omenów umożliwia odczytanie po-

tencjałów chwili i zarysu przyszłości (Przeznaczenia). Astrologią zajmują się osoby należące 

do kast bramińskich, a układ planet w dniu narodzin człowieka ma ogrmone znaczenie (w 

okresie braminizmu miał jeszcze większe). Uwzględnia się go dla wszystkich dziedzin życia, 

także rytuałów ofiarnych. Dzięki układowi planet i gwiazd bramini poznają właściwe momen-

ty dla ofiar, rytuałów przejścia (samskara) i wszystkich ważnych przedsięwzięć społecznych. 

Praktyka ta wywarła duży wpływ także na indyjski sposób rządów i prowadzenia wojen. 

Pierwsze kalendarze powstawały właśnie w tym celu i były stopniowo uzupełniane o listy dni 

pomyślnych i niepomyślnych, daty świąt oraz zaćmień słońca i daty jego wejścia w kolejne 

znaki Zodiaku indyjskiego. Miało to wielkie znaczenie dla rozwoju indyjskiej astronomii. W 

II w. n.e. kalendarze zostały uzupełnione o dokładne dane o pozycjach planet. W ten sposób 

ok. V w. ukształtował się indyjski kalendarz rytualny, oparty na cyklach 5-letnich, zwany 

pańćanga. Kalendarz ten (z korektami) do dziś służy do ustalania dat obrzędów i rytuałów w 

świątyniach indyjskich. Do późniejszych zapożyczeń należą mezopotamski dzień lunarny 



(tithi) i grecko-rzymski cykl 60-letni oparty na cyklach Jowisza. Kalendarz 60-letni dorów-

nywał dawniej popularnością 5-letniemu (co poświadcza arabski Al-Biruni z XII w.), obecnie 

jednak jest niemal zapomniany na Północy, a używany tylko lokalnie w świątyniach Południa. 

Mimo tego oblicza się według niego nadal dzień ważnego święta Kumbhamela. 

 

Etyka 

   Etyka hinduistyczna opiera się na kilku fundamentalnych założeniach: 

1.Wszyscy są sobie równi – niezależnie od wyznania, rasy, państwa, wieku, płci czy inteli-   

    gencji. Wszyscy są bowiem częścią Boga. 

2. Należy stosować się do zasady ahinsa i nie krzywdzić żadnej żywej istoty: czynem, myślą,  

    słowem, nie licząc wyjątkowych przypadków, gdy to może być konieczne, aby obronić  

    siebie lub kogoś innego. 

3. Boga można czcić pod dowolną formą i imieniem. 

4. Każdą istotę zamieszkuje Bóg. 

5. Należy spełniać swój obowiązek społeczny i religijny. 

   Z założeń tych wynika wspólna dla wszystkich etyka kultów hinduistycznych. Etyka ta na-

zywana jest Dharmą i obejmuje nie tylko ludzi, ale także inne stworzenia. Jej podstawą są 

takie wartości, jak: miłość, współczucie i spokój, a także pokonanie pragnień i przywiązań, 

oddanie Bogu (bhakti). Wspólny dla wszystkich jest także szacunek dla świętych krów. 

 

Święte pisma 

   Święte pisma hinduizmu, Wedy, spisane zostały w sanskrycie. Składają się one z czterech 

sanhit: Rygwedy (hymny do dewów), Samawedy (pieśni liturgiczne), Jadźurwedy (formuły 

przy składaniu ofiar) i Atharwawedy (pieśni czarodziejskie, wiedza zaklęć). Każda z sanhit 

ma jeszcze dwa teksty: Brahmany (traktaty rytualno-teologiczne) i Upaniszady (traktaty filo-

zoficzne). Oprócz nich wyróżnia się jeszcze Aranjaki (pisma o treści mistyczno-

alegorycznej), przeznaczone dla leśnych ascetów. 

   Większość hinduistów kieruje się świętą tradycją (smryti), przekazaną w dwóch świętych 

eposach: Mahabharacie i Ramajanie. Pierwszy zawiera księgę dydaktyczną Bhagavad-gitę, 

stanowiącą jedną z podstawowych elementów kultury indyjskiej. Ramajana to historia Ramy, 

siódmego awatary Wisznu i bohaterskiego królewicza. Oprócz tego są jeszcze Purany, poru-

szające takie tematy, jak: mitologia, historia, tradycja czy stworzenie świata. Do smriti należy 

także księga Manusmryti, spisana przez Manu (ojca ludzkości), oraz tzw. sutry. 



   Do innych świętych pism hinduizmu, uznawanych jednak tylko przez niektóre jego odłamy,  

należą tantry (uznawane przez śaktów) i agamy. W Indiach Południowych duże znaczenie 

kulturalno-religijno-społeczne ma księga Tirukkural, spełniająca tam podobną rolę jak Biblia 

chrześcijańska w krajach zachodnich. 

   Według hinduistów, święte księgi zostały spisane przez natchnionych przez Boga ryszich i 

pochodzą od Boga. 

  

Historia 

   Hinduizm jest religią bez jednego, głównego założyciela. Rozpoczęła się ona razem z roz-

kwitem kultury Ariów w Indiach, w bliżej nie określonym czasie. Powstała wtedy Rygweda – 

najstarsza święta księga hinduizmu. Z czasem pojawiły się pozostałe Wedy oraz wiele innych 

pism religijnych (które w części uznawane są za święte tylko przez niektóre odłamy).  

   Hinduizm powstał z Wed, z braminizmu, który wyewoluował z wedyzmu. Wedyzm został 

przyniesiony do Indii przez Ariów (którzy już go wcześniej rozwinęli). Był on z początku 

religią politeistyczną, aby przekształcić się z czasem w henoteizm. W okresie braminizmu 

ukształtował się podział społeczeństwa na cztery warny. Gdy powstawał hinduizm, na prze-

dzie panteonu znaleźli się Wisznu (Stwórca) i Śiwa (Niszczyciel), a dawniejsze bóstwa we-

dyjskie (Agni, Indra, Waruna, Brahma) spadły albo do roli bóstw pomniejszych, albo całko-

wicie zanikły. Hinduiści podzielili się na wisznuitów (czczących Wisznu i jego awatary) oraz 

śiwaitów (czczących Śiwę). Członkowie każdego z tych odłamów uważali swoje bóstwo za 

Boga jedynego (były to kulty monoteistyczne). 

   W VI wieku p.n.e. od hinduizmu zaczęły się wyodrębniać: buddyzm (założony przez Bud-

dę) oraz dżinizm (założony przez Mahawirę), a także adźiwikowie. Z początku miały one 

zasięg lokalny (rejon Biharu), jednak z czasem się rozpowszechniły na inne obszary, a nawet 

(w przypadku buddyzmu) na całe Indie. Jedynie dżinizm pozostał popularny jedynie w In-

diach południowych. 

   Jako że hinduizm był główną religią Indii, duża zmiana nastąpiła w nim za panowania kró-

la Aśoki (buddysty żyjącego w III wieku p.n.e.), rządzącego dużą częścią subkontynentu in-

dyjskiego, który sprawił, że oficjalną religią jego państwa  stał się buddyzm. 

   W I wieku p.n.e. zaczął się w Indiach kształtować ruch bhaktyzmu (powstały sampradaje 

bhagawatów [wisznuickie] i paśupatów [śiwaickie]), jednak z początku ruch ten polegał  bar-

dziej na czci niż na miłości i oddaniu. Dopiero później aspekt miłości i związku emocjonal-

nego z Bóstwem zaczął nabierać znaczenia.  



   Na przełomie I i II wieku p.n.e., za sprawą misjonarzy hinduistycznych, hinduizm dotarł w 

dolinę Mekongu, gdzie został główną religią Funanu, a z czasem rozprzestrzenił się na północ 

wśród ludów Czampy. Hinduizm khmerski był bardzo podobny do indyjskiego. Najważniej-

sze były w nim kulty Brahmy, Wisznu i Śiwy, z tym że temu pierwszemu szybko przestano 

oddawać cześć i wznosić świątynie (podobnie jak w Indiach). Do innych ważnych dewów 

czczonych w Kambodży należeli: Agni, Skanda, Indra i Harihara. 

   Zmieniło się to w 320 roku, gdy Indiami zaczęła rządzić dynastia Guptów. Za ich sprawą 

hinduizm znowu stał się głównym wyznaniem Indii. Kwitła w nim szybko literatura hindu-

istyczna, utrzymywały się praktyki religijne i filozofia hinduistyczna. 

   W drugiej połowie pierwszego milenium ery chrześcijańskiej rozpoczęła się „kontr-

reformacja” hinduizmu ze strony braminów (po rozpowszechnieniu się w Indiach buddyzmu, 

który stał się główną religią). Istotną rolę grali w niej ortodoksyjni filozofowie, tacy jak moni-

styczny Adi Śankara – założyciel głównej i najbardziej wpływowej szkoły filozofii indyjskiej: 

Adwajtawedanty. Za ich sprawą hinduizm zaczął się znowu rozpowszechniać w całych In-

diach, a buddyzm zanikł prawie w całości. W południowych Indiach natomiast dużą rolę w 

wyparciu powszechnego tam dżinizmu (a także buddyzmu) mieli kontrreformatorzy śiwaiccy. 

Rozwijały się także (pod koniec pierwszego milenium i na początku drugiego) mniej ortodok-

syjne ruchy religijne – takie jak bhakti, opowiadający się za oddaniem Bogu i pełnym podda-

niem się jego woli, zainspirowany Bhagavad-gitą.  

   Bhakti było charakterystyczne zwłaszcza dla Ramanudźy i wpłynęło bardzo na wisznuizm. 

Mimo iż istniało od dawna (pojawia się już w pierwszym hymnie Rygwedy), w średniowie-

czu otrzymało podbudowę filozoficzną i nastąpił jego rozwój. Wielki udział miało w nim tak-

że dwunastu alwarów (wisznuickich) i sześćdziesięciu trzech najanmarów (śiwaickich) – wę-

drownych świętych, układających pieśni dewocyjne do Wisznu i Śiwy. Od trzynastego do 

piętnastego wieku nastąpił w całych Indiach szybki rozwój literatury dewocyjnej, pisanej nie 

w sanskrycie, lecz w językach lokalnych. Do najważniejszych jej twórców należał Tulsi-

dasczy Mira Bai.  

   Popularność zaczął zdobywać także trzeci odłam hinduizmu – śaktyzm, polegający na kul-

cie Dewi (bogini-matki Wszechświata), którego szczyt przypadł na średniowiecze, razem z 

rozwojem tantryzmu. Zaczął on jednak z czasem tracić swą popularność na rzecz wisznu-

izmu. Postacie Dewi przedostały się jednak (razem z ekspansją geograficzną tantryzmu) 

do Tybetu, a stamtąd do Azji północno-wschodniej i południowo-wschodniej. 

   W okresie średniowiecznym zaczął się upowszechniać kult Ramy – siódmego awatary Wi-

sznu. Hinduizm cierpiał wtedy z powodu najazdu na Indie ze strony muzułmańskich wład-



ców. Niektórzy z nich (jak Aurangzeb) siłą nawracali hinduistów na islam, a inni (jak Akbar) 

nie ingerowali w sprawy religijne poddanych, a nawet starali się o dialog międzyreligijny. 

Jednakże hinduiści mieli w tym czasie status dhimmi. Przybycie islamu spowodowało liczne 

konflikty społeczne na tle religijnym. Zaczęły się pojawiać nurty synkretyczne, łączące hindu-

izm i islam, takie jak gmina Kabira, czy zwolennicy Ćaitanji Mahaprabhu. 

   W XVI wieku od hinduizmu wyodrębnił się sikhizm, co jednak nie zachwiało jego pozycją, 

gdyż nurt ten ograniczył się jedynie do rejonu Pendżabu, gdzie dziś żyje większość sikhów 

(ok. 65%). 

   W późnym okresie nowożytnym i w dziewiętnastym wieku, mimo inwazji brytyjskiej na 

Indie, wpływ myśli i religii europejskich na hinduizm był marginalny. 

   W XIX i XX wieku myśl hinduistyczna zaczęła przechodzić zmiany. Stało się to za sprawą 

takich myślicieli, jak: Ramakryszna, Swami Wiwekananda, Ramana Mahariszi, Swami Daja-

nanda Saraswati czy Rammohan Ray. 

   W XX wieku, za sprawą przywódców religijnych i ruchów hinduistycznych, takich jak Ra-

makryszna (i związana z nim organizacja Ramakrishna Math), Światowy Uniwersytet Du-

chowy Brahma Kumaris, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, Mahariszi 

Mehes Jogi, Swaminarajan, Towarzystwo Teozoficzne, Swami Wiwekananda, Sathya Sai 

Baba, Paramahansa Jogananda czy Osho, zaczęła zachodzić diaspora hinduistyczna i jego 

wyznawcy zaczęli się rozprzestrzeniać na kraje Zachodu: do Europy, Ameryki i Afryki.  

 

Odłamy 

   Liczba odłamów hinduistycznych jest ogromna (ok. 10 000). Każdy z nich czci jednego 

konkretnego dewę lub dewi (czy jego/jej awatarę [iśta-dewa]), uważając go/ją za widzialny 

przejaw nieskończonego bezforemnego Brahmana. Różnią się także niektórymi założeniami 

filozoficzno-religijnymi.  

   Większość odłamów hinduizmu można sprowadzić do czterech głównych nurtów: wisznu-

izm (w tym krysznaizm), śiwaizm, śaktyzm oraz smartyzm. Jest jeszcze poza nimi neohin-

duizm i hinduizm reformowany.  

   Wisznuici są czcicielami Boga osobowego – Wisznu. Charakterystyczne dla nich jest bhak-

ti, czyli miłosne oddanie Bogu. Liczną grupę stanowią wśród nich krysznaici, czczący Pana 

Krysznę. Wisznuizm dzieli się na cztery główne sampradaje: 

   1. Śri sampradaja, 

   2. Rudra sampradaja, 

   3. Brahma Sampradaja, 



   4. Kumara sampradaja. 

   Powstały także inne nurty wewnątrz tych sampradaji, stanowiące ich odnogi, traktowane 

czasem jako osobne nurty. Przykładem może być gaudija wisznuizm, założony przez Śri Ćaj-

tanję Mahaprabhu wewnątrz Brahma sampradaji. 

   Śiwaici czczą Boga Śiwę. Ważne są dla nich takie praktyki, jak: joga, medytacja, asceza, a 

także różne rytuały. Wyróżnia się trzy rodzaje śiwaizmu: śiwaizm kaszmirski (z elementami 

monizmu) i śiwaizm tamilski (z silnym wpływem bhaktyzmu). Inną ważną grupą śiwaicką 

jest radykalna sampradaja – lingajaci, przykładająca dużą wagę do postaci Śiwy jako lingamu. 

   Śaktowie skupiają się na oddawaniu czci żeńskiemu aspektowi Boga – twórczej ener-

gii Śakti, personifikowanej pod postacią bogiń – małżonek Bogów. Świętymi pismami śakty-

zmu są tantry. Charakterystyczne dla śaktyzmu jest wielkie uznanie dla kobiet. 

   Smartowie to odłam uniwersalistyczny i monistyczny, oparty na naukach Adi Śankary. 

Uznają oni sześć bóstw: Surja, Wisznu, Śiwa, Śakti, Ganeśa i Kumaran, traktując je jako Sa-

gun Brahmana (reprezentację bezpostaciowego Brahmana) i uważając, że każdy może czcić 

swoje ulubione bóstwo – Iśtadewata. Smartyści przywiązują dużą wagę do osiągania mokszy 

(wyzwolenia) poprzez dżnana-jogę – ścieżkę zdobywania duchowej mądrości. 

   Inne odłamy, o mniejszej skali, to Ganapatia (czczą Ganeśa), Saura (czczą Surję) i Kauma-

ra (czczą Kumarana).  

   Nurty, których się nie da zaklasyfikować do żadnych z tych odłamów, to:  

   Hinduizm reformowany – dwie organizacje powstałe w XIX wieku: Brahmo Samadź i Arja 

Samadź. Charakteryzują się one uległością chrześcijaństwu i islamowi oraz silną chęcią 

wprowadzania zmian w hinduizmie, aby spodobał się ludziom Zachodu. 

   Neohinduizm – forma hinduizmu, która pojawiła się w XIX wieku i rozwija się do dziś. 

Charakterystyczne dla niej jest przekonanie o równej świętości wszystkich religii, uznawanie 

ich doktryn za identyczne i pochodzące od tego samego Boga, łączenie różnych hinduistycz-

nych ścieżek duchowych, łączenie filozofii adwajtawedanty z bhakti, kładzenie nacisku na 

monoteizm, uważanie natury każdej istoty za Boską, a także związek z jednym konkretnym 

przywódcą religijnym, co nie oznacza jednak konkurencji z innymi. 

 

Praktyki hinduizmu 

   W hinduizmie powszechne są następujące praktyki religijne: pudźa, różne formy medytacji, 

jadźńa, powtarzanie mantr i Imion Boga (wykorzystując dźapę), śpiewanie pieśni i hymnów 

religijnych (bhadźanów i arati). Większość tych praktyk odbywa się w hinduistycznych świą-

tyniach, czyli mandirach. Wielu hinduistów posiada również mandiry w swoich domach. Du-



żą rolę odgrywa w nim też taniec. Ważne są pielgrzymki do miejsc świętych, szczególnie nad 

świętą rzeką Ganges, gdzie hinduiści praktykują rytualną kąpiel. Jest w nim wiele barwnych i 

długich świąt. 

   Popularną praktyką hinduizmu jest czytanie świętych pism tej religii. Uważane jest to (w 

połączeniu z praktyką) za błogosławieństwo na drodze duchowej. 

   W hinduizmie istnieją także bardzo rozbudowane ceremonie ślubne i pogrzebowe. Poszcze-

gólne sampradaje mają też swoje rytuały inicjacyjne i przejściowe. Bardzo ważna jest relacja 

między guru a uczniami.  

 

Aspekty społeczne i warny 

   W trakcie swego rozwoju hinduizm wypracował swoiste dla siebie normy pożycia społecz-

nego oraz zasady kształtujące społeczność wyznawców i wewnętrzne relacje między wierny-

mi (a także w stosunek do innowierców). 

   Jednym z aspektów społecznych hinduizmu są warny (mylone z kastami). Wskazania na ten 

temat znajdują się w świętych tekstach hinduizmu, takich jak Upaniszady. Mówią one, że 

społeczeństwo powinno się dzielić na cztery warny: 

   1. bramini – kapłani; 

   2. kszatrijowie – wojownicy, rządcy, monarchowie; 

   3. wajśjowie – kupcy, rzemieślnicy; 

   4. śiudrowie – robotnicy rolni. 

   Według świętych pism religii hinduistycznej, o przynależności człowieka do danej warny 

decydować może wyłącznie jego charakter i umiejętności, a nie pochodzenie czy warna ro-

dziców. Jednak w historii było wiele przypadków wyzysku na tle warnowym oraz segregacji 

ludzi do danych warn na podstawie przynależności warnowej rodziców. Wielcy przywódcy 

hinduizmu, jak Mahatma Gandhi, bardzo się temu  sprzeciwiali.  

   Bhagavad-gita wymienia obowiązki spoczywające na przedstawicielach tych warn oraz 

cechy, którymi się powinni odznaczać: 

„Powołania braminów, kszatrijów, wajśjów i śudrów, o wrogów zwycięzco, wyznaczone zo-

stały zależnie od właściwości z ich własnej, wewnętrznej zrodzonych natury. Pogoda, spokój, 

samoopanowanie, wysiłek wewnętrzny, czystość, przebaczenie, wyrozumiałość, prawość, a 

także mądrość i wiedza, wiara w duchowe prawdy, oto dharma bramina, płynąca z jego wła-

snej natury. Dzielność, męstwo, hart, dostojeństwo, silna wola, szybkość decyzji, zręczność, 

stanowczość, a także niezdolność do ucieczki z pola bitwy, szlachetność, hojność, wielko-

duszność oraz dar rządzenia – oto powołanie kszatrji, z jego własnej płynące natury. Uprawa 



roli, hodowla bydła, handel, przemysł i rzemiosło – oto Wajśji zadania, z jego własnej wyni-

kające natury. Zaś praca fizyczna i służba dla pozostałych warn – to śudry zadanie, z jego 

wrodzonych wynikające skłonności. (Bg. 18:41-44) 

 

Rodzina 

   Według hinduizmu, celem zawierania małżeństw jest podtrzymanie społeczeństwa, wza-

jemna opieka i wydawanie na świat potomstwa. Zgodnie ze świętymi pismami hinduizmu, 

obowiązkiem żony jest oddanie i służba mężowi, a męża opieka i ochrona żony. Dzieci zo-

bowiązane są służyć i szanować rodziców oraz otaczać ich opieką, gdy się zestarzeją. 

   Hinduizm zakazuje małżeństw między członkami rożnych warn i uważa je za degenerację 

społeczną. 

 

Zwierzęta 

   Hinduizm zakazuje krzywdzenia wszelkich istot czujących. Święte pisma tej religii nakazu-

ją wegetarianizm i twierdzą, że każdy, kto spożywa, a nawet ma udział w przygotowywaniu 

mięsa, popełnia grzech zabicia zwierzęcia, z którego to mięso pochodzi. 

   W wyjątkowych przypadkach dopuszczane jest zabicie drapieżnika w obronie własnej lub 

cudzej bądź w celu utrzymania równowagi w przyrodzie. Zadanie to jednak przeznaczone jest 

wyłącznie dla kszatrijów.  

 

Święte krowy 

   Krowy traktuje się w hinduizmie z szacunkiem. W Rygwedzie przypisano im boskie pocho-

dzenie. Święte pisma hinduizmu traktują krowy jako podtrzymujące życie,  ponieważ 

ich mleko jest ważnym elementem diety dla wielu ludzi. Religia hinduistyczna zakazuje spo-

żywania wołowiny i większość hinduistów jej unika. Ubój krów jest zakazany w większości 

indyjskich stanów. Około 70% społeczeństwa to weganie i wegetarianie. 

 

Filozofia 

   Pojęcie filozofii w hinduizmie (darśana) jest ściśle związane z tą religią. Jest ona  począt-

kiem wywodów filozoficznych i współtworzy metody filozoficzne. Również sam cel filozofii 

jest religijny: zdobycie szeroko pojętej wiedzy (widji) o świecie oraz poznanie sposobu na 

wyzwolenie się z kręgu samsary (narodzin i śmierci). Punktem wyjścia większości kierunków 

filozoficznych hinduizmu jest rytuał i ofiara, mające swój początek w Wedach. Rytuał jest tu 

odbiciem boskiego świata (i jego porządku) na Ziemi, a jego dokładne zrozumienie, zarówno 



na podłożu dosłownym, jak i alegorycznym, jest drogą do zrozumienia i wyzwolenia. Sześć 

ortodoksyjnych szkół/systemów filozoficznych w hinduizmie to: wedanta (która dzieli się na 

sześć głównych szkół: adwejtę, szkołę monistyczną, założoną przez Śankarę ok. ósmego wie-

ku, uznającą nierealność świata i absolutną jedność atmana, czyli jaźni jednostkowej i Brah-

mana/Boga); wiśisztadwajta – założona przez Ramanudźę w XI i XII wieku, głosząca odręb-

ność duszy jednostkowej i Boga (zgodnie z którą jest jedna rzeczywistość, dzieląca się na 

Boga, dusze i materie), kładąca nacisk na bhakti, jako drogę do Boga; dwajta – założona 

przez Madhwę, głosząca całkowitą odrębność dusz, Boga i materii (też przywiązująca dużą 

wagę do bhakti); dwajtadwajta – założona przez Nimbarkę (kluczową rolę odgrywa w niej 

bhakti, jako droga do Boga; świat i dusze są jednocześnie różne i tożsame z Bogiem, podob-

nie jak Słońce i jego promienie; dusza jednostkowa stanowi jedno z Bogiem); śuddhadwajta – 

stworzona przez Walabhę w XIV i XV w., kładąca nacisk na bhakti; jej nauka jest bardzo 

zbliżona do monizmu Śankary; aćintja bhedabheda – stworzona przez Śri Ćaitanję Mahapra-

bhu  (centralną rolę zajmuje w niej bhakti; stanowi syntezę wcześniejszych systemów wedan-

tyjskich); mimamsa – przywiązująca wagę do spełniania rytuałów wedyjskich i przestrzegania 

ich wskazań jako drogi do zbawienia; sankhja – głosząca dualizm pramaterii (prakryti) i du-

cha (purusza); uważająca, że Wszechświat składa się z trzech gun: sattwy – czystej, radźasu – 

namiętnej oraz thamasu – otępiałej.  

   Sankhja opisuje kolejno proces ewolucji Wszechświata od momentu jego stworzenia. Joga 

(opierająca się na sankhji) zajmuje się systemem praktyk duchowych, mających doprowadzić 

do mokszy (wyzwolenia). Njaja to system logików, który stworzył zaawansowany system 

logiczny, mający w Indiach szerokie zastosowanie. Wajsieszika to system głoszący atomizm, 

dualizm i prulalizm (uważa, że każda istota tworzy odrębny byt).  

  

Literatura 

   Najwcześniejsze, a zarazem największe dzieła literatury indyjskiej były ściśle związane z 

hinduizmem. Najpierw były Wedy, potem literatura sanskrycka (szczególnie dwa eposy: Ma-

habharata [największe dzieło literatury światowej] i Ramajana; także liczne Purany, księgi 

Manusmryti, aż do literatury w indyjskich językach lokalnych. Wczesnośredniowieczna lite-

ratura tamilska wykazuje silne tendencje bhaktyjskie. Także liczne dzieła bengalskie są ściśle 

hinduistyczne (nie można tu pominąć zwłaszcza współczesnego poety, pisarza, noblisty ben-

galskiego – Rabindranatha Tagore, cieszącego się światowym autorytetem) oraz literatury 

tworzone w wielu innych językach Indii, jak marathi, telugu, malajalam. W różnych częściach 



subkontynentu indyjskiego powstawały także tłumaczenia ważnych tekstów hinduistycznych, 

takich jak Ramajana, na języki lokalne. 

 

 

 

 


