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C

zerpic ze róda jest osadzon w realnym wiecie ksik o Twoich zdolnociach do manifestacji i o tym, jak moesz nauczy si
wzbudza, kontrolowa i przejawia te zdolnoci na wyszym
poziomie. eby przedstawiony tu program dziaa, nie musisz w nic „wierzy” — musisz jedynie otworzy si na to, czego faktycznie dowiadczasz,
i odkry dla siebie rezultaty tego procesu.
Rdzeniem tego programu jest zrozumienie, e istnieje Uniwersalna
Moc Manifestacji, przenikajca wszystko bezcielesna wiadomo, która
ochoczo zgadza si do nas wpyn, gdy zaprosimy j do swojej osobistej
wiadomoci.
Uniwersalny Umys jest inteligencj, która przenika ca przestrze
i oywia wszystkie istoty. Nasza zdolno mylenia jest w istocie
zdolnoci do wpywania na Uniwersalny Umys i przeksztacania go
w umys dynamiczny, umys w ruchu.
Jaka jest natura tego Uniwersalnego Umysu i jak wizja Stwórcy, któr
przedstawia Haanel, wpisuje si w istniejce w naszej kulturze duchowe,
filozoficzne i naukowe pogldy na natur wszechwiata?
Pamitam pewien soneczny, wiosenny poranek sprzed okoo 25 lat,
kiedy siedziaem w wagonie restauracyjnym pocigu z Wiednia do Berlina,
popijajc mocn kaw i przegldajc „wiat Nauki”, który kupiem na stacji.
Szybko pochona mnie lektura artykuu o teorii strun i kilku innych nowych
naukowych wizjach wszechwiata, które proponowali co odwaniejsi propagatorzy „nowej fizyki”. W tych nowo powstajcych teoriach szczególnie
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mocno uderzyo mnie zaoenie, e wszechwiat po prostu musi istnie
w wicej ni czterech wymiarach, aby moliwe byo wyjanienie nowych odkry w fizyce.
Przeczytanie tego stwierdzenia w szanowanym magazynie naukowym
sprawio, e odetchnem z ulg — nareszcie nauka i religia wydaj si
dociera do takich samych konkluzji w odniesieniu do natury wszechwiata.
Patrzc przez okno na cebulowate wiee austriackich kocioów, zastanawiaem si nad chrzecija skimi wierzeniami zakadajcymi istnienie wymiarów cakowicie wykraczajcych poza kontinuum czasoprzestrzenne — wiatów bezcielesnego, transpersonalnego Ducha.
Przypomniaem sobie równie sowa buddyjskiego nauczyciela duchowego z Birmy, którego spotkaem pod koniec lat 60. w San Francisco.
Thakin Kung równie twierdzi, bazujc na swoim gbokim dowiadczeniu medytacyjnym, e bez wtpienia istnieje wiele „wymiarów wiadomoci”,
wykraczajcych poza znane nauce wymiary fizycznej objtoci i chronologicznego czasu.
Thakin naucza, e sama wiadomo, myli, które przebiegaj przez
nasz umys, i wyobraenia, które pojawiaj si w naszej gowie, istniej
w wymiarze bdcym poza kontinuum czasoprzestrzennym, w pitym
wymiarze, w którym spdzamy cae nasze ycie, jak ryby w wodzie, nawet
tego nie zauwaajc.
Haanel równie postuluje istnienie pitego wymiaru wiadomoci,
w którym wszyscy yjemy i który nas podtrzymuje. Ten wymiar jest inteligentnym, energetycznym spoiwem, które utrzymuje razem kontinuum
czasoprzestrzenne, a transcendentalna moc intuicyjnej myli moe wpywa
przez niego do naszych indywidualnych „bbli” wiadomoci i w ten sposób
wpywa na nasz fizyczny wiat. Haanel czsto nazywa ten pity wymiar
Uniwersalnym Umysem:
Uniwersalny Umys jest nie tylko Inteligencj, ale równie substancj. Ta substancja jest si, która przez dziaanie prawa przycigania zblia do siebie elektrony, by formoway atomy, które na skutek dziaania tych samych praw tworz czstki. Prawo przycigania,
x70x

UNIWERSALNY TWÓRCZY UMYS

które jest równie prawem mioci, jest twórcz si, która stoi za
kad manifestacj — nie tylko atomów, ale wiatów i caego
wszechwiata, wszystkiego, co mona sobie wyobrazi.
Wedug Haanela cay fizyczny wszechwiat jest zbudowany z Uniwersalnego Umysu, dlatego moemy wykorzysta moc wiadomoci, by zamanifestowa to, czego pragniemy w yciu. Jak widzielimy wczeniej, Haanel
(podobnie jak staroytni mistrzowie hinduscy i inni nauczyciele duchowi)
wierzy, e przed stworzeniem naszego fizycznego wszechwiata istniay
pierwotna moc i wiadomo, cakowicie niewyobraalne dla naszych
miertelnych umysów. Uniwersalny Umys w jaki sposób „pomyla”
nasz materialny wszechwiat, powoujc go w ten sposób do istnienia
w czasie nanosekund Wielkiego Wybuchu.
Dla Haanela równanie opisujce stworzenie jest jasne — najpierw
byo pragnienie (namitno). Nastpnie pojawia si myl (wyobraenie).
Póniej pojawio si fizyczne przejawienie (manifestacja).
Pamitam, e jako dziecko wielokrotnie powracaem do jednego zdania
z Ewangelii w. Jana: „Na pocztku byo Sowo, a Sowo byo u Boga,
i Bogiem byo Sowo”1. Tym samym odnajdujemy w tradycji judeochrzecija skiej dokadnie t sam wizj twórcz, która ley u podstaw procesu
manifestacji przedstawionego przez Haanela. „Sowo” jest innym okreleniem „Myli”. Myl bya obecna przed naszym wszechwiatem i u jego
pocztku. Myl jest Twórcz Si („i Bogiem byo Sowo”).
Na wszelki wypadek, gdyby ju zapomnia cytat z dziea Haanela,
który przytoczyem w poprzednim rozdziale, powtórz jego zdanie na temat
stworzenia wiata:
Wszechwiat musia zosta pomylany, zanim móg sta si materialnym faktem.
Haanel w tym cytacie siga tam, gdzie nie moe sign materialistyczna
nauka. Patrzy na czas sprzed twórczego wydarzenia, jakim by Wielki
1

J 1,1, Biblia Tysiclecia, Pallottinum, Pozna 2003.
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Wybuch, i opisuje, w jaki sposób do niego doszo — poprzez moc myli
wyaniajcej si z Uniwersalnego Twórczego Umysu. U zarania czasu
istniaa niesko czona inteligencja, ogromna moc, pena mioci istota, która
swoj myl sprawia, e wszechwiat zaistnia.
Oto kluczowa kwestia, która powraca na kartach tej ksiki — ten sam
pierwotnie istniejcy wymiar, który stworzy nasz materialny wszechwiat
(wymiar niesko czonej, twórczej myli), wci przenika ten wszechwiat
i oywia, prowadzi i inspiruje nasze wasne twórcze myli. Skoro nasze
indywidualne myli s zainspirowane przez Uniwersalny Umys, s jego
odblaskiem i równie posiadaj niesko czon moc tworzenia:
Niesko czona twórcza moc Uniwersalnego Umysu jest kontrolowana przez wiadomy umys jednostki. Zawsze, gdy tego chcemy,
moemy uzyska inspiracj pync z wszechmocnego Uniwersalnego
Umysu.
Haanel twierdzi niezomnie, e kady z nas jest doskonaym przejawieniem naszego Stwórcy i e moemy do woli czerpa z Jego mocy.
Nawet sam Jezus powiedzia zdanie brzmice jak herezja: „Kto we Mnie
wierzy, bdzie take dokonywa tych dzie, których Ja dokonuj, owszem,
i wiksze od tych uczyni, bo Ja id do Ojca”2.
To bezporednie poczenie midzy naszym Stwórc a naszym twórczym umysem jest rdzeniem nauk Haanela oraz metody manifestacji, której uczymy w tej ksice. Dlatego rozpoczynamy od refleksji nad Uniwersalnym Twórczym Umysem — jeli nawykowo zaprzeczasz swojej zdolnoci
czerpania mocy od Twojego Stwórcy, tak naprawd nie masz do niej
dostpu. Jeli chcesz mie dostp do kreatywnej wizji i manifestowa swoje
najwysze pragnienia, musisz rozpozna swoj wysz natur i regularnie
kierowa swoj uwag ku temu wewntrznemu ródu niesko czonej
twórczoci.
Gdy skupiamy si na ograniczeniach, zawsze znajdziemy ograniczenia,
które bd stay nam na drodze do osignicia sukcesu. Haanel nalega,
2

J 14,12, Biblia Tysiclecia, Pallottinum, Pozna 2003.
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ebymy raczej zdyscyplinowali swój umys, by skupia si na niesko czonej jednoci z Uniwersalnym Umysem, ebymy mogli uwolni si od
ogranicze :
Uniwersalny Umys jest nieuwarunkowany. Dlatego im bardziej
stajemy si wiadomi naszej jednoci z tym Umysem, tym mniej
dostrzegamy uwarunkowa i ogranicze , a kiedy wyswabadzamy
si z uwarunkowa , docieramy do urzeczywistnienia tego, co nieuwarunkowane. Stajemy si wolni!
To bardzo wane stwierdzenie, które naley gboko rozwaa, a stanie
si dla nas zupenie jasne. Haanel zaprasza nas serdecznie do uwiadomienia sobie faktu, e ju w tej chwili nie jestemy oddzieleni od niesko czonej twórczej mocy wszechwiata. W rzeczy samej, jestemy w aktywnym
stanie „jednoci z tym Umysem”.
Oczywicie kady z nas musi sam zdecydowa, co o tym wszystkim
sdzi. Jak zobaczymy w kolejnych rozdziaach, Haanel nie wymaga od nas
wiary w jego wizj. Nalega, bymy nauczyli si wchodzi w cisz, uspokaja
swój umys i na wasn rk odkry rzeczywisto, któr opisuje. Ja sam
cakowicie si z nim zgadzam.
Nie buduj nowych, coraz wikszych przekona , opierajc si na swoich
nadziejach i oczekiwaniach wobec rzeczywistoci. Zamiast tego wycisz
wszystkie wyobraenia swojego ego, spójrz uczciwie na to, co jest rzeczywiste, zwró uwag do wewntrz, na swoje ródo, dowiadcz tego, co jest
prawdziwe i, jak zachca Haanel, przesta broni swoje wierzenia i dostosuj
je do prawdy. Odrzu wszystkie fantazje, choby nie wiem jak uwicone,
które nie s w peni zgodne z bo kreacj, z samym Uniwersalnym Umysem. Ta droga zaprowadzi Ci do mocy.
Uniwersalny Umys jest jak przewód pod napiciem. Niesie wystarczajc moc, by sprosta kadej sytuacji, jaka moe si pojawi
w yciu kadej osoby. Kiedy indywidualny umys dotyka Uniwersalnego Umysu, otrzymuje ca moc, jakiej potrzebuje. To wszystko
odbywa si w naszym wntrzu.
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Wyzwanie, jakie przed nami stoi, to upewnienie si, e nasz „indywidualny umys dotyka Uniwersalnego Umysu”. Musimy pamita, by
pamita, e jestemy czym znacznie wicej ni tylko rezultatem warunkowania emocjonalnego i elementem systemu przekona , wpojonych nam
przez rodziców, spoecze stwo i kultur. atwo jest zapa si na powrót
w relatywn wiadomo i wiksza cz tej ksiki i opisywanego tu procesu kreacji polega na rozwiniciu nowych nawyków, które pomog nam
pamita, e w kadej chwili to od nas zaley, na czym skupimy swoj
uwag. A to, na czym skupiamy uwag, decyduje o caym naszym yciu,
w kadym momencie.
Aby rozpocz praktyczn cz tej ksiki, przyjrzyjmy si mocy jednego, starannie dobranego zdania naprowadzajcego, które niemal natychmiast kieruje nasz uwag dokadnie tam, gdzie Haanel radzi j skupi —
ku naszemu wasnemu centrum, gdzie faktycznie napotykamy ródo,
które napeni moc cay proces manifestacji.
Jeli bdziemy pamitali, by regularnie z radoci skupia swoj uwag
na swoim wntrzu, odzyskamy zasadniczy stan umysu, który umoliwi nam
wykonanie caego procesu manifestacji.

Krok 1. Pami taj, by pami ta
Pierwszym krokiem w codziennym programie manifestacji jest pamitanie, by zatrzyma si i go wykona. Jeli nie bdziesz pamita, by si
zatrzyma, zapewne bdziesz nadal dziaa na „autopilocie” i nie dokonasz
postpu. Zatem nadszed czas, by przedstawi pierwszy krok — praktyczne
dziaanie, które moesz wykona we wasnym sercu i umyle, by zmieni
swoj postaw i wewntrzne dowiadczenie w kierunku, który bdzie
promowa aktywne manifestowanie Twoich marze .
Jaki jest pierwszy krok manifestacji? Odzyska pozytywne emocje
w procesie kierowania uwagi bezporednio ku wntrzu, w stron dowiadczenia Uniwersalnego Umysu lecego w gbi Twojej wiadomoci.
Jedno z zaoe Haanela brzmi, e zwrócenie uwagi ku Bogu, ku Uniwersalnemu Umysowi, samo w sobie sprawia, e czujemy si lepiej. Jak
ju widzielimy, Haanel twierdzi równie, e jeli nie czujemy si dobrze
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we wasnej skórze, nie uda nam si zamanifestowa marzenia o dobrym
samopoczuciu. Spójrzmy ponownie na wypowied Haanela, któr cytowalimy ju wczeniej:
Tym, czego wszyscy pragniemy, czego wszyscy szukaj, jest szczcie
i harmonia. Jeli potrafimy by naprawd szczliwi, bdziemy posiada wszystko, co wiat moe nam da.
Czy zgadzasz si z tym stwierdzeniem?
Sowo „szczcie” jest przez nasze spoecze stwo naduywane tak samo
jak sowo „mio”, do tego stopnia, e by moe stracilimy ju poczucie siy
tych okrele . Mam nadziej, e czytajc t ksik, na nowo odkryjesz ich
si, poniewa otwarte przyznanie si do naszych najgbszych pragnie ,
takich jak nauczenie si, jak by na co dzie szczliwym, a nie nieszczliwym, ma zasadnicze znaczenie.
To samo dotyczy okrelenia „harmonia wewntrzna”. Wedug Haanela
jest ona podstaw szczcia i powodzenia w yciu:
Harmonia w wewntrznym wiecie znajdzie odzwierciedlenie
w wiecie zewntrznym w postaci harmonijnych warunków, sprzyjajcego otoczenia i powodzenia we wszystkich przedsiwziciach.
Wewntrzna harmonia jest podstaw zdrowia i niezbdnym skadnikiem wielkoci, mocy, osigni i sukcesu.
Aby zamanifestowa w swoim yciu wicej harmonii i szczcia, Haanel
zachca nas do regularnego kierowania uwagi ku pozytywnym mylom
i harmonijnym emocjom. Skup si na tym, co chcesz zamanifestowa —
to podstawowe dziaanie. Ale czsto w naszym yciu dzieje si tak wiele
zego, e wykonanie tego kroku wydaje si niemoliwe.
Haanel nie neguje obecnoci negatywnych zjawisk. Po prostu radzi, ebymy odwrócili od nich swoj uwag i postanowili, e bdziemy si skupiali
na tym, co chcemy zamanifestowa — czyli ostatecznie na szczciu, harmonii i radosnym przeywaniu kadej chwili. Aby to osign, musimy dostroi
si do naszego wewntrznego róda ycia, mioci i dobrego samopoczucia.
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Dobrze, oto zdanie naprowadzajce, które pomoe Ci skierowa uwag
ku ostatecznemu ródu szczcia:
Wybieram radosne skupienie na swoim wntrzu.
Oto jest stwierdzenie zamiaru, które wzbudza ostateczne przekierowanie uwagi. Twoim zadaniem jest regularne powtarzanie sobie po cichu
tego jasnego, mocnego stwierdzenia intencji, eby utrzymywa to kluczowe skupienie umysu i serca w cigu dnia.
Wypowiedz je. Zrób to! Skup si z radoci na swoim wntrzu i powtarzaj ten wybór regularnie w cigu dnia.

Opanowanie pierwszego kroku
Przyjrzyjmy si bliej temu wanemu stwierdzeniu. Przede wszystkim
zauwa, e wypowiadajc to zdanie naprowadzajce, jasno stwierdzasz, e
stoi przed Tob wybór — i w tej chwili go dokonujesz.
„Wybieram…”. Co wybierasz? Skupienie si na swoim wntrzu, by
nawiza kontakt z Twoim niesko czonym ródem harmonii i radoci —
by dy do przyjemnoci, a nie bólu, jasnoci, a nie ciemnoci, radoci,
a nie przygnbienia. W kadej chwili podejmujemy decyzj, na czym si
skupi. I korzystamy z naszej wadzy, by skupia si na pozytywnych
zamiast negatywnych aspektach i na naszym duchowym dowiadczeniu
zamiast na codziennych zewntrznych fiksacjach.
Wikszo z nas chce czu si dobrze, a nie le. Gdy mamy wybór,
wolimy dowiadcza kreatywnoci i harmonii, a nie stagnacji i konfliktu.
Co wicej, prawie kady woli by dostrojony do swojego duchowego rdzenia, ni by od niego oderwanym.
Za pomoc pierwszego zdania naprowadzajcego przestajesz by bierny
i aktywnie decydujesz o swojej wewntrznej sytuacji. Dokonujesz wyboru
i dziaasz zgodnie z nim!
W jaki sposób tak proste z pozoru stwierdzenie pozytywnej intencji
prowadzi do dziaania? Oto podstawy nauk poznawczych:
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Gdy Twój prowadzcy gos ego stwierdza swój zamiar, reszta Twojej istoty natychmiast reaguje.
W tej sytuacji skupiasz swoj uwag na wntrzu, na ostatecznej fontannie szczcia i w ten sposób przestajesz fiksowa si na zewntrznych
okolicznociach które sprawiaj, e czujesz si le.
W kadej chwili podejmujesz decyzj, czy bdziesz si ni cieszy, czy
bdziesz tkwi w mylach i fiksacjach, które tumi Twojego ducha i osabiaj Twoj moc manifestowania tego, czego pragniesz.
Jak wspomniano wczeniej, jedna z gównych tez Haanela dotyczca
ludzkiego dylematu mówi, e nieustannie wybieramy przedmiot skupienia
naszej wszechpotnej uwagi — wiadomie decydujemy o negatywnych
czy pozytywnych mylach. Gdy naszym zachowaniem kieruj gównie
nawyki i instynkty, pozostajemy ofiar nawykowej hutawki nastrojów,
zewntrznych wydarze , wzlotów i upadków w pracy czy kaprysów naszego
partnera.
Jedynie gdy dziaasz tak, by stawa si bardziej wiadomym, moesz
wybra, na czym skupia swoj uwag, i w ten sposób wybiera swój
nastrój.
Przyjrzyjmy si temu zdaniu bliej. W kadym momencie w naszych
mylach, emocjach i otoczeniu s dziesitki rzeczy, które jeli si na nich
skupimy, popsuj nasze samopoczucie. By moe odczuwamy fizyczny ból
i jeli si na nim skoncentrujemy, bdziemy cierpie. Jeli w przeszoci
spotkao nas co strasznego, teraz moemy na nowo przeywa to w mylach
i czu si okropnie. Moemy martwi si czym, co moe wydarzy si
w przyszoci, i w ten sposób wzbudzi w sobie dowolne negatywne uczucie. Wybór naley do nas.
W kadym momencie jest równie wiele spraw, które natychmiast
poprawiaj nasz nastrój i daj nam szczcie. Moemy przypomnie sobie
przyjemne wydarzenie z przeszoci, moemy wyobrazi sobie, e przyszo przyniesie co piknego, moemy skupi si na miejscu w ciele, gdzie
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czujemy si szczególnie dobrze, albo skoncentrowa si na innym sporód
wielu pozytywnych dowiadcze zmysowych, spoecznych lub wewntrznych i w ten sposób wnie do naszego ycia pozytywne uczucia.
Ale ródo wszystkich dobrych uczu jest poza wraeniami, poza wietnymi pomysami i uczuciami dotyczcymi zewntrznego ycia. Poprzez
pierwsze zdanie naprowadzajce, „Wybieram radosne skupienie na swoim
wntrzu”, nieustannie kierujemy nasz uwag tam, gdzie zawsze znajdziemy
dobre uczucia.
Czymkolwiek si zajmujemy w danym momencie, moemy pozosta
dostrojeni do naszego wewntrznego róda szczcia i harmonii.
Z tego powodu zdecydowanie zachcam Ci do uksztatowania nowego
nawyku — pamitaj o tym sugestywnym zdaniu naprowadzajcym i wracaj do niego tak czsto, jak moesz, niezalenie od tego, czym si zajmujesz.
Pozwól, by bez wysiku skierowao Twoj uwag na jasne, pene mocy
i inspiracji uczucia oraz na Twoje wewntrzne niesko czone ródo.
W ten sposób moesz w przewidywalny sposób poprawia swoje szanse
na szczcie i pozytywne manifestacje w swoim yciu. Wypowiedzenie
tego zdania wywouje bezporedni reakcj w caej Twojej istocie.
Pamitaj, e praktyka czyni mistrza. By moe na pocztku wypowiadajc to zdanie, bdziesz odczuwa jedynie nieznaczn popraw nastroju, ale
jeli bdziesz przez kilka dni kontynuowa opanowywanie tego wewntrznego procesu, rozwiniesz zdrowe uzalenienie od utrzymywania tej pozytywnej intencji w pamici w trakcie swoich codziennych czynnoci.
To zdanie naprowadzajce stanie si koem ratunkowym, które umoliwi Ci wyrwanie si z dawnych negatywnych nawyków i nastrojów i przekroczenie „portalu radoci” Haanela, by zawsze, gdy tego zechcesz, móc
wej w transformujce dowiadczenie yciowe!
Teraz, jeli chcesz, zachcam Ci do przerwy w czytaniu i wejcia
w dowiadczenie. Robic wydech wypowiedz cicho zdanie naprowadzajce,
a z wdechem otwórz si na nowe dowiadczenie:
Wybieram radosne skupienie na swoim wntrzu.
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