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Pożegnaj się z nonsensowną myślą, że jesteś 
w stanie kontrolować życie zgodnie ze swoją wolą 
i rozsądkiem.

–  Ależ ja wspaniale kontroluję swoje życie – po-
wiadasz. Czy nie sprzedałem wczoraj mieszkania? 
Czy nie załatwiłem sobie nowej pracy? Czy nie ukoń-
czyłem studiów? Czy to nie ja zdecydowałam się 
mieć dziecko (lub nie mieć dziecka)? Wyjść za mąż 
za tego właśnie mężczyznę, a nie za innego? Ożenić 
się z tą właśnie kobietą, nie z inną? Kto oprócz mnie 
kontroluje moje życie? To jakieś nieporozumienie. 
Moje życie znajduje się całkowicie pod moją kon-
trolą.

–  Czyżby? Jeśli tak, to serdecznie gratulujemy!

1. 
Zrezygnować z kontroli
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Spójrz jednak raz jeszcze na swoje życie. Od 
kiedy dokładnie chcesz przestać palić? Albo mniej 
jeść lub pić? Od kiedy chcesz zrezygnować z tej lub 
innej znajomości lub, na przykład, z obecnej pracy? 
Od kiedy chcesz poszukać dla siebie nowego miej-
sca do życia? Jak często siedzisz przy oknie, rozmy-
ślając o tym, żeby wszystko w jakiś sposób pchnąć 
na właściwe tory? Jak często w głębi duszy czujesz, 
że w końcu trzeba dokonać tego lub tamtego wy-
boru? Jak często powstrzymujesz się przed podjęciem 
decyzji? Jak często nie masz zaufania do życia albo 
wysilasz się zbytnio i na próżno?

Wyraźmy to jeszcze in-
nymi słowy: Pożegnaj się 
z tą nonsensowną myślą, 
że jesteś w stanie, ba, że 
musisz  kontrolować swo-

je życie zgodnie ze swoją wolą i rozsądkiem. Tu nie 
chodzi o to, żeby stać się bardziej uduchowionym, 
przyspieszyć swój rozwój, stać się lepszym i bogat-
szym od innych. Prawie wszystkie dusze wierzą, że 
podczas swego pobytu na Ziemi, żyjąc w ludzkim 
ciele, muszą same dawać sobie radę. Gdyby tak było, 
to na Ziemi panowałby totalny chaos, nikt nie znaj-
dowałby swego przeznaczenia i żadna dusza nie 

Kto powiedział, 

że masz kontrolować 

swoje życie?
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kroczyłaby już swoją drogą. Czy możesz sobie 
wyobrazić, jakie dramaty powstawałyby wówczas 
w życiu na Ziemi?

Tak. Oczywiście, możesz sobie to wyobrazić, 
bowiem dokładnie tak już teraz  wygląda życie na 
Ziemi. Tak myślisz… nieprawdaż? Istnieje jednak 
ponadto duchowy plan, plan duszy, o ile jeszcze 
o nim pamiętasz!

Wciąż od nowa słyszymy wokoło takie słowa, jak 
„bunt” albo „problem”, lecz nie możemy nic na to 
poradzić, mimo iż wiemy, co te słowa oznaczają. 
Wyjaśnijmy teraz to sobie raz na zawsze, że „bunt” 
i „problemy” istnieją tylko wtedy, gdy działasz 
w życiu samowolnie (co nazywa się wolną wolą), 
czyli gdy posługujesz się narzędziem, które otrzy-
małeś/łaś na swej drodze na Ziemię. Ta wolna wola 
służy tylko jednemu celowi, a mianowicie zapewnia, 
że doświadczysz we Wszechświecie dosłownie 
wszystkiego, łącznie z rzekomą możliwością odsepa-
rowania się od reszty Stworzenia.

W chwili obecnej powinieneś, człowieku, mieć 
już tego wszystkiego po dziurki w nosie, jeśli wolno 
użyć tu aż tak potocznych słów. Czyż nie masz już 
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dość tych wszystkich głazów i kamieni, o które po-
tykasz się na swojej drodze? A jakby to wyglądało, 
gdybyś pozwolił pokazać sobie, którędy wiedzie ta 

prawdziwa droga? W na-
szym Królestwie nie ist-
nieją żadne przeszkody 
ani problemy, ponieważ 
życie tutaj przebiega we-
dług dobrze przemyślane-
go planu.

Pozbądź się więc już tutaj i teraz myśli o tym, że 
musisz kontrolować życie, o ile chcesz wydostać się 
z tego diabelskiego kręgu, który nazywasz swoim 
życiem i trwonić czas w pętli oczekiwania. Uwierz 
nam! Możesz poświęcić się o wiele ważniejszym 
sprawom!

Wiemy, że na początku będziesz się czuł zagro-
żony i będzie ci się wydawało, że tracisz kontrolę 
nad swoim życiem.

Wiemy też, że wszyscy 
konkurowaliście dotąd 
między sobą w kontrolo-
waniu wszystkiego.

Pozwól, 

aby wskazano Ci, 

którędy 

wiedzie droga

Rezygnując 

z kontroli, 

możesz 

tylko zyskać
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Analizujesz swoje życie. Wszystko planujesz, każ-
dy szczegół, a tym samym zamieniasz życie we 
współzawodnictwo w osiąganiu wszystkiego, co 
wydaje Ci się potrzebne do szczęścia. Okazuje się 
to jednak zabrnięciem w ślepą uliczkę, zwykłym 
marnotrawieniem czasu. A jeśli zajrzysz głęboko 
w siebie, sam widzisz, że w tym czasie, który po-
święcasz na planowanie i kontrolowanie życia, prze-
gapiasz to, co właśnie tu i teraz ma miejsce.

Spójrz w lustro i powiedz głośno i wyraźnie: Przy-
znaję, że nie mogę kontrolować życia siłą swojej woli.

Pozwól tym słowom wniknąć w siebie i niech 
działają tam tak długo, aż stwierdzisz, że to prawda, 
a w szczególności w tych obszarach, które już od 
dawna czekają na zmiany.

Czy odczuwasz ulgę? Czy czujesz, jak spada 
z Twoich barków ogromny ciężar?

Nie bój się. Istnieje taka siła, która wie, co czyni…
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2. 
Otworzyć się

Otwórz się i rozpoznaj, że istnieje taka siła, 
która wie, co czyni.

Postępujesz zgodnie z planem duchowym, który 
jest większy od tego, co Twój ludzki umysł może 
sobie wyobrazić, lecz wiedz, że zawsze wtedy, gdy 
myślisz, iż zdajesz sobie sprawę, co dla ciebie naj-
lepsze, ten plan może nie zadziałać.

Raz jeszcze powtarzamy nasz przekaz do wszyst-
kich mieszkańców Ziemi:

Wszechświat jest wyjątkowym, ogromnym orga-
nizmem kierowanym przez duchową siłę, a my je-
steśmy pewni, że w głębi duszy o tym wiesz.

Przypomnij to sobie i zdaj z tego sprawę, że 
Twoim zadaniem nigdy nie miało być kontrolowanie 
i sterowanie życiem z pomocą silnej woli, ponieważ 
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postępując w ten sposób, stajesz się chorobą 
w zdrowym, kosmicznym organizmie.

Oto przykład: Wyobraź sobie, że jesteś komórką 
wątroby. Jako taka masz do spełnienia bardzo waż-
ną rolę. Twoja funkcja polega na oczyszczaniu krwi. 
Co się jednak stanie, jeśli nie wykonasz swojej pra-
cy? Jeśli na przykład zdecydujesz, że wolisz raczej 
zachowywać się jak komórka należąca do jelita albo 
że w ogóle chcesz stać się komórką niezależną, mimo 
iż ani czas, ani miejsce nie nadają się do takich po-
sunięć? Stajesz się chorobą o przerażającej nazwie 
– rakiem.

Dokładnie tak zachowujesz się, działając samo-
wolnie, co często prowadzi do uczucia krótkotrwa-
łego zadowolenia albo do uniknięcia koniecznej 
konfrontacji ze swoimi słabościami.

Drogi czytelniku! Od-
pręż się. Usiądź wygodnie 
i bądź pewny, że istnieje 
w Kosmosie prowadząca, 
kierująca wszystkim, ko-

chająca moc. Wiemy, że zapomniałeś o tym, że tęsk-
nisz za prawdziwym domem w duchowej ojczyźnie.

Jesteśmy tu, blisko Ciebie i stajemy się łatwo 
osiągalni, gdy tylko ucichnie w Twojej głowie hałas 

Prawdziwą wolność 

znajdziesz 

w spełnieniu 

swojego planu życia
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tych myśli, które dotyczą tego, w co wierzysz, że 
musisz czynić, aby żyć. To bardzo ważne, żebyś 
sobie przypomniał albo z początku przynajmniej 
żywił nadzieję, że w każdej duszy można usłyszeć 
wewnętrzny głos – głos Wielkiego Planu. Jest to plan, 
w którym zajmujesz ważne i odpowiednie do Two-
ich zdolności miejsce. To wielkie wyzwanie otworzyć 
się dla nas, lecz jest to jedyna droga. Inaczej jesteś 
jak owa komórka wątroby, która nie spełnia wyzna-
czonego zadania.

Nie irytuj się na nas za to, że jesteśmy tacy bez-
pośredni; żywiliśmy bowiem nadzieję, ba, byliśmy 
pewni, że nam wybaczysz, z chwilą gdy znowu po-
czujesz naszą – Twoją! – siłę i moc.

Poświęć kilka minut wieczności. Usiądź i zwróć 
się do Twojego wewnętrznego przewodnika z prośbą, 
żeby się objawił, abyś mógł od czegoś zacząć. Zacznij 
uznawać istnienie wyższej siły.

My tu jesteśmy.


