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WstÚp
Dlaczego warto poszukaÊ
struktury w duchowoĂci?

C

O SPRAWIO,

ĝe zainteresowaïa CiÚ szeroko pojÚta ducho-

woĂÊ?
Ludzie zazwyczaj zajmujÈ siÚ tym tematem, szukajÈc:

x sensu ĝycia, poniewaĝ majÈ doĂÊ bezmyĂlnej gonitwy
w „wyĂcigu szczurów” za czymĂ, co i tak nie sprawia,
ĝe czujÈ siÚ waĝni i speïnieni,
x kontroli nad tym, co siÚ z nimi dzieje, poniewaĝ nie potrafiÈ
radziÊ sobie ani ze swoimi emocjami, ani z problemami,
które za bardzo ich przytïaczajÈ i sprawiajÈ, ĝe czujÈ siÚ
nieszczÚĂliwi,
x zrozumienia i doĂwiadczenia Ăwiata na innym poziomie niĝ
materialny, poniewaĝ nie wszystko daje siÚ poznaÊ tylko za
pomocÈ „szkieïka i oka”.
Kiedy czïowiek decyduje siÚ podÈĝaÊ drogÈ duchowoĂci, praktykujÈc na co dzieñ ten sposób istnienia, zwykle nie zdaje sobie sprawy
z trzech podstawowych zmian, które go czekajÈ.
Po pierwsze: pojawi siÚ wszechogarniajÈcy spokój — który stanie
siÚ podstawÈ istnienia. Nawet gdy zewnÚtrzny Ăwiat jest peïen problemów, stresów, haïasu i spiÚÊ — Ty, jeĂli wybierzesz drogÚ
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duchowoĂci, bÚdziesz czuÊ wewnÈtrz siebie absolutny spokój, po
prostu obserwujÈc to, co siÚ dzieje.
W kaĝdej sytuacji dostrzeĝesz rozwiÈzanie, a z czasem zaczniesz
zauwaĝaÊ, jak Twój Ăwiat wewnÚtrzny wpïywa na Ăwiat zewnÚtrzny
i caïe Twoje ĝycie wypeïnia siÚ harmoniÈ, spokojem i równowagÈ.
Po drugie: na bazie spokoju zacznie kieïkowaÊ poczucie szczÚĂcia -. Zacznie wracaÊ dzieciÚca radoĂÊ ĝycia, zachwyt nad maïymi
cudami dnia codziennego, fascynacja, ekscytacja i poczucie, ĝe kaĝdy
dzieñ jest ĂwiÚtem, które moĝna celebrowaÊ!
Wbrew powszechnym opiniom duchowoĂÊ nie jest ani powaĝna,
ani dostojna, poniewaĝ w swojej istocie jest radosna, uĂmiechniÚta
i wypeïniona pozytywnymi uczuciami -.
Po trzecie: dziÚki podÈĝaniu tÈ drogÈ moĝesz bawiÊ siÚ doskonale,
doĂwiadczaÊ wglÈdów i wizji bez udziaïu zewnÚtrznej chemii!
Do tego, ĝeby po prostu siÚ ĂmiaÊ, wygïupiaÊ, tañczyÊ i traktowaÊ
wszystko lekko, nie potrzebujesz ĝadnej wymówki takiej jak alkohol
lub inne uĝywki.
Moĝesz doĂwiadczaÊ poczucia jednoĂci z caïym Ăwiatem i wszechĂwiatem, wglÈdów w istotÚ rzeczy czy oĂwiecenia, nirwany, peïnego
zrozumienia, korzystajÈc tylko z wïaĂciwoĂci swojego umysïu -.
Dla tego wszystkiego ludzie bardzo czÚsto szukajÈ szeroko pojÚtej
duchowoĂci.
Jednak gdy tylko zaczynajÈ poznawaÊ ten temat, napotykajÈ mnóstwo teorii, wyjaĂnieñ, dlaczego coĂ siÚ dzieje; nauczycieli i guru,
którzy chwalÈ swoje metody, ale zazwyczaj majÈ bardzo maïo sposobów na to, aby osiÈgnÈÊ cel.
Ludzie szukajÈcy duchowoĂci sïyszÈ wiÚc: oczyszczaj siÚ, medytuj, przerabiaj swoje lekcje, wzmacniaj swojÈ Moc osobistÈ, wykonuj
rytuaïy… i zamiast obiecywanej wolnoĂci przychodzÈ tylko kolejne
obowiÈzki do wykonania… A przecieĝ nie o to tutaj chodzi! Ta droga
ma Ci dawaÊ szczÚĂcie, które w najpiÚkniejszej definicji jest poïÈcze-
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niem tego, ĝe wszystko moĝesz i jednoczeĂnie nic nie musisz. Dlatego
moĝe warto spojrzeÊ na duchowoĂÊ od strony jej struktury?
Ja sama zajmujÚ siÚ duchowoĂciÈ juĝ od prawie 20 lat i poznaïam
oraz praktykowaïam jej róĝne wymiary — od hawajskiej Huny
do sïowiañskich nurtów, od gïÚbokich medytacji do magicznych
rytuaïów w peïni ksiÚĝyca, od run do kart anielskich — i im wiÚcej
teorii i praktyk poznawaïam, tym wyraěniej zauwaĝaïam, ĝe na najbardziej podstawowym poziomie sÈ one do siebie podobne: wïaĂnie
na poziomie struktury. I jako ĝe jestem teĝ psychologiem i trenerem
NLP, umiem odnaleěÊ równieĝ to, co jest istotÈ idei i technik
duchowych, i tym wïaĂnie chciaïabym siÚ z TobÈ podzieliÊ w tej
ksiÈĝce.
PraktykujÈc duchowoĂÊ, warto pamiÚtaÊ, ĝe nie ma jednej sïusznej Ăcieĝki dla kaĝdego — ma ona wiele wymiarów i kaĝdy moĝe
wybraÊ to, co jest dla niego najbardziej odpowiednie; w tej ksiÈĝce
bÚdÚ siÚ odnosiïa do róĝnych metod, pokazujÈc Ci, ĝe zawsze masz
wybór i moĝesz robiÊ to, co jest dla Ciebie najlepsze.
A jak znaleěÊ to, co jest dla Ciebie odpowiednie?
Warto po prostu sprawdziÊ róĝne techniki oraz idee i je przetestowaÊ.
Jak je sprawdziÊ?
Po prostu pomyĂl o danej technice czy idei i wyobraě sobie, ĝe
wkïadasz jÈ do swojego serca. Jeĝeli to sprawia, ĝe czujesz siÚ dobrze
— to jest to dobry wybór, jeĝeli nie — wybierz coĂ innego. Samo
testowanie odnosi siÚ do jednego z podstawowych zaïoĝeñ Huny
— „SkutecznoĂÊ jest miarÈ prawdy” — czyli to, co dla Ciebie dziaïa,
jest dla Ciebie prawdziwe, wiÚc warto to robiÊ.
Nie ma tutaj nic, co musisz przyjÈÊ, bo duchowoĂÊ zawsze ïÈczy
siÚ z wolnoĂciÈ, dlatego potraktuj wszystko, co dalej napisaïam, jako
inspiracjÚ i moĝliwoĂÊ. A potem sprawdě i przetestuj. I proszÚ —
traktuj to lekko — trochÚ jak zabawÚ, która ma sprawiÊ, ĝe Twoje
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ĝycie moĝe staÊ siÚ przyjemne i radosne. Jak juĝ pisaïam — duchowoĂÊ, odpowiednio praktykowana, przynosi spokój, szczÚĂcie i radoĂÊ
ĝycia -.
W tej ksiÈĝce uĝywam sïownictwa, które pojawia siÚ w wielu
teoriach duchowoĂci, jednak znów — nie ma tutaj nic, co musisz nazywaÊ w okreĂlony sposób. Moĝesz na przykïad myĂleÊ o ½ródle,
WszechĂwiecie, Bogu lub Energii i kaĝda z tych nazw jest dobra,
jeĝeli Tobie odpowiada.
Kiedy zaczynasz patrzeÊ na duchowoĂÊ od strony jej struktury,
znikajÈ wszelkie spory co do tego, która teoria jest lepsza lub co naleĝy
praktykowaÊ, bo zaczynasz w peïni zdawaÊ sobie sprawÚ, ĝe w tym
ujÚciu Twoje myĂli to Twój najcenniejszy skarb, najwiÚksza moc
i najbardziej uĝyteczne narzÚdzie!
To dziÚki nim moĝesz cieszyÊ siÚ chwilÈ obecnÈ, ksztaïtowaÊ
swój Ăwiat oraz utrzymywaÊ siÚ na jak najwyĝszych wibracjach.
Kiedy pozwalasz swoim myĂlom po prostu pïynÈÊ, reagujÈc na to,
co dzieje siÚ wokóï Ciebie zgodnie ze swojÈ naturÈ i przyzwyczajeniami, wtedy Twoje myĂli zazwyczaj bywajÈ chaotyczne i kierujÈ siÚ
raczej w negatywnÈ stronÚ, poniewaĝ ludzki mózg nastawiony jest
na wyïapywanie zagroĝeñ i niebezpieczeñstw — czyli tego wszystkiego, co powoduje, ĝe czïowiek ěle siÚ czuje. Ale kiedy zaczynasz
je kierowaÊ i kreowaÊ zgodnie ze swoimi zamierzeniami, wtedy
moĝesz doĂwiadczyÊ prawdziwej magii i cudów!
Po pierwsze dlatego, ĝe gïowa peïna dobrych myĂli daje serce
peïne miïoĂci i po prostu czujesz siÚ cudownie.
Po drugie dlatego, ĝe WszechĂwiat zawsze daje Ci to, na czym
skupiasz swoje myĂli i uczucia, wiÚc zaczyna CiÚ otaczaÊ dobry Ăwiat
peïen miïoĂci.
Po trzecie dlatego, ĝe zawsze wraca do Ciebie to, co dajesz, wiÚc
dobro i miïoĂÊ przychodzÈ do Ciebie z róĝnych, nawet nieoczekiwanych, stron.
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Zatem pomyĂl wïaĂnie teraz o czymĂ piÚknym i dobrym. I niech
to rozkwitnie jak piÚkny kwiat w Twoim ĝyciu -.
Twoje myĂli zazwyczaj dotyczÈ trzech wymiarów czasu: przeszïoĂci, przyszïoĂci i teraěniejszoĂci.
Kiedy jesteĂ w chwili obecnej, dostrzegasz róĝne rzeczy, sprawy
i zdarzenia.
I zawsze masz wybór: moĝesz skupiaÊ siÚ na tym, co negatywne,
i to wïaĂnie przyciÈgaÊ do swojego ĝycia, albo moĝesz skupiaÊ siÚ
na pozytywach i to wïaĂnie wzmacniaÊ.
To takie proste, jednak czasem trudno jest zapanowaÊ nad swojÈ
uwagÈ i myĂlami.
Co zatem moĝesz robiÊ?
Po pierwsze: kaĝdÈ negatywnÈ myĂl moĝesz od siebie odsunÈÊ,
pomniejszyÊ, pozbawiÊ ruchu i kolorów.
Po drugie: od kaĝdego negatywnego zdarzenia moĝesz siÚ odciÈÊ
— chociaĝby wyobraĝajÈc sobie lustro, ĂcianÚ czy coĂ innego, co CiÚ
od tego oddziela.
Po trzecie: zawsze moĝesz po prostu siÚ uĂmiechnÈÊ i pomyĂleÊ
o czymĂ przyjemnym -.
Twoja przeszïoĂÊ juĝ minÚïa, lecz doĂÊ czÚsto zajmuje Twoje myĂli.
Ludzie bardzo czÚsto rozpamiÚtujÈ przeszïoĂÊ, skupiajÈc siÚ na
swoich poraĝkach, niepowodzeniach, bïÚdach i problemach.
Co w ten sposób robisz?
x Na poziomie mózgu utrwalasz Ăcieĝki neuronowe, które
odpowiadajÈ za takie zachowania.
x Na poziomie umysïu uczysz swojÈ PodĂwiadomoĂÊ, ĝe takie
programy sÈ odpowiednie.
x Na poziomie emocji jeszcze raz przywoïujesz wïaĂnie teraz
te emocje, które byïy zwiÈzane z minionymi zdarzeniami.
x Na poziomie energii — po prostu przyciÈgasz do siebie
zdarzenia podobne do tych z przeszïoĂci.
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Kiedy o tym wszystkim wiesz, wtedy zdajesz sobie sprawÚ, ĝe
jeĂli chodzi o przeszïoĂÊ, warto skupiaÊ siÚ tylko na swoich sukcesach
i piÚknych chwilach.
Kiedy myĂlisz o swojej przyszïoĂci, moĝesz to robiÊ na dwa
sposoby -:
x Moĝesz marzyÊ, wizualizowaÊ, precyzowaÊ cele, okreĂlaÊ
swoje zamierzenia, oczekiwania, chÚci i potrzeby — czyli
na poziomie treĂci tworzyÊ myĂli, które speïniajÈ to, czego
chcesz.
x Moĝesz teĝ martwiÊ siÚ, zapobiegaÊ problemom i po prostu
baÊ siÚ, ĝe coĂ nie wyjdzie — czyli na poziomie treĂci tworzyÊ
myĂli, które sÈ przeciwieñstwem tego, czego chcesz.
Bez wzglÚdu na to, co jest treĂciÈ Twoich myĂli — za kaĝdym
razem kiedy je tworzysz, uruchamiasz Prawo PrzyciÈgania i ze
wszystkich moĝliwoĂci wybierasz te, o których myĂlisz. Moĝesz w ten
sposób kreowaÊ swojÈ przyszïoĂÊ, która albo speïnia Twoje oczekiwania, albo CiÚ od nich oddala — to zawsze Twój wybór, bo tylko
Ty masz peïnÈ kontrolÚ nad swoimi myĂlami.
Warto po prostu pamiÚtaÊ i myĂleÊ jak najczÚĂciej o swoich marzeniach, bo jeĝeli nie bÚdziesz marzyÊ, w najlepszym tego sïowa
znaczeniu, o swojej przyszïoĂci, to bÚdzie ona tylko wypadkowÈ
Twojego obecnego ĝycia, nastroju i zdarzeñ.
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