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Część pierwsza

Niezwykła propozycja

1. Smuga światła wprost do serca

I JAK WYDOBYĆ WIĘCEJ Z SIEBIE
I Z WŁASNEGO ŻYCIA

Wszyscy to znamy: zwykłe, codzienne życie coraz
częściej odczuwane jest jako męczące. Czasem naprawdę brakuje
nam tchu. Powstaje więc pytanie: skąd na dłuższą metę mamy
brać siłę? Czy naprawdę nie można by jakoś inaczej? Lżej, łatwiej,
radośniej? Czy aby na pewno musimy próbować uporać się
z naszym życiem? Zadając sobie trud, z zaciśniętymi zębami
dotrwać do jego końca?

Czy nie dałoby się żyć w radości? Z dużo większą dawką
lekkości? Bardziej zdecydowanie? Jeżeli prawdą jest, że pierwot-
na energia wypływająca z serca, a tym samym z prawdziwej natu-
ry, jest rzeczywiście lekka i nieważka, ponieważ pozostaje
w bezpośredniej łączności z całą mądrością duchowego źródła, to
jak można połączyć ją z codziennym życiem? Czy istnieje
możliwa do przejścia droga, dzięki której odnajdziemy ponownie
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lekkość i ufność czystego, dziecięcego serca? Tę „ufność pokła-
daną w Bogu” typową dla pierwszych lat życia?

Ależ tak!! Jest taka droga, która nie wymaga od nas żadnego
wysiłku i daje uczucie wewnętrznej lekkości. Która czyni nasze
życie piękniejszym i bogatszym. Otwiera przed nami nowe
perspektywy. Obdarza radością. Uszczęśliwia. A przede wszyst-
kim daje poczucie życiowego bezpieczeństwa. Człowiek znów
czuje się pewniejszy, silniejszy, gotowy sprostać wyzwaniom, jakie
stawia mu życie. Uczucie, które trafia dokładnie tam, gdzie po-
zornie zanikła już radość życia. Droga, która obala bariery
powstałe w naszych sercach i odbierające radość. Droga, która
uskrzydla i z wnętrza ogrzewa nasze serca, która pozwala oddy-
chać pełną piersią: zastosowanie języka światła! I właśnie o nim
i jego spokojnym, a jednocześnie zaskakującym sposobie działa-
nia chciałabym Wam opowiedzieć.

W naszych sercach żyje niewykorzystana mądrość, pierwotna
siła, którą możemy aktywować i użyć do znalezienia nowych dróg,
inspirowanych przez „wyższy” rozum i jego przekonania. Wy-
starczy tylko odnaleźć łączność z naszym uśpionym bogactwem,
które potrafi zmienić wszystko, co do tej pory obowiązywało,
z łatwością porzuca istniejące w umyśle ludzkim granice, stwarza
niemożliwe. Wystarczy odkryć, na czym koncentrują się nasze
myśli i świadomie z tego wyrosnąć. Mądrość serca ma zdolność
patrzenia w nieskończoność, a nas – zwykłych ludzi zachęca,
byśmy podążali za jej dalekosiężnym spojrzeniem.

Ta sięgająca głęboko nowa orientacja poprzez serce, będąca
bezpośrednią ekspresją duszy, stworzy w nas pozytywne, budu-
jące, silne uczucie i powoli, ale skutecznie przekształci wszystkie
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doświadczenia braku i bolesne wspomnienia w poznanie. I znów
będzie nam ciepło w sercu, ponieważ rozpocznie się w nas udo-
skonalający energię bieg myśli. Jak pisał Novalis: „Serce jest klu-
czem do świata i życia“. Poprzez silny kontakt z sercem i duszą
jesteśmy stale w bezpośrednim kontakcie z „uniwersalnym polem
wszelakich możliwości”. Serce buduje w nas uczucie pewności,
że w każdej chwili dysponujemy wystarczającą energią życiową,
by doświadczać życia w obfitości i szacunku. Życia, które sprawia
radość. W ten sposób pozostaniemy nie tylko zdrowi, sprawni
i cieszący się powodzeniem, ale także nasza aura będzie jaśniej-
sza, staniemy się czulsi, silniejsi, atrakcyjniejsi! I oczywiście pod
każdym względem bardziej skuteczni!

Początkiem czekającej nas przemiany jest zrozumienie, czym
jest energia, skąd pochodzi i jak działa. Energia jest wyrażeniem
potencjału. Porusza się w nas i poza nami, podąża za naszą uwagą.
Energia „pracuje”. Pozwala nam żyć. Jeżeli zainteresujemy się jej
prawdziwą istotą, zrozumiemy, jak na nas działa, gdy prowadzimy
ją świadomie i ustawicznie w sprzyjającym nam kierunku. Bo
ograniczone postrzeganie, które w sobie wyrobiliśmy, powoduje,
że gaśnie w nas radość życia, że coraz mniej wierzymy w marze-
nia, że tracimy zdolność kochania siebie i innych ludzi. Przesta-
jemy wierzyć w cuda, choć mędrcy tego świata radzą nam: „Bądź
realistą, oczekuj cudów! One istnieją!”.

Usposobienie, wrażenie, jakie sprawiamy, a także efektywność
działań, wszystko to zależy od kierunku naszych myśli. Nie może
istnieć dla nas coś, o czym nie myślimy. I odwrotnie: istnieć będzie
dla nas tylko to, o czym myślimy. Nie ma rzeczy niemożliwych
dla ludzkiego umysłu, kiedy ten poprzez serce i duszę wchodzi
w łączność z potęgą umysłu uniwersalnego. Poprzez serce złą-
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czeni jesteśmy na stałe z uniwersalną (boską) siłą twórczą, czy-
stym i przenikającym wszystko umysłem. Jeżeli wykorzystamy tę
wspaniałą możliwość w sposób świadomy, wkrótce będziemy być
może w stanie przenosić nawet przysłowiowe góry. Jednak na
pewno uda nam się wprowadzić w życie upragnione zmiany.

O czym więc przeważnie myślimy? Co odczuwamy przy tym
najczęściej? Czym emanujemy wskutek myślenia i jakie przynosi
ono skutki? Czy kryje się za tym nasz racjonalny rozum, który
nauczył się wymyślać granice i uznaje za niemożliwe wszystko, co
do tej pory było nie do pomyślenia, dalekie, nieskończone, po-
nieważ wierzy zaparcie w wymyślone uprzednio granice? Który
jest na tyle zarozumiały, by to, co jeszcze niepoznane, traktować
jako nieistniejące? Czy oznacza to, że przechowujemy w gło-
wach pewną barierę, która de facto zaczyna swe istnienie dopiero
wtedy, gdy zdecydujemy się myśleć o niej intensywnie? Czy
możliwe jest, że dusza wywodzi się z nieskończoności umysłu?
Że nasza widzialność jest jednocześnie wizualnym objawieniem
Wielkiego Umysłu, którego stałą częścią jesteśmy? Że pojawia-
jąc się w ludzkiej szacie tu na ziemi dokonujemy jedynie zmiany
stanu? Że na pewien czas, na okres naszego życia właśnie, od-
dzielamy się od Wielkiej Całości i zapominamy przy tym prawie,
kim tak naprawdę jesteśmy i jaka siła niezmiennie nas ożywia?
A może w głębi serca wciąż dokładnie wiemy, co jest prawdą
i jakie możliwości stoją przed nami otworem? Może Wielki Umysł
wciąż jest żywy w naszych sercach i tylko czeka, byśmy poszli
za jego głosem, zaufali mu i zdali się na jego nieograniczone
możliwości? Może warto po prostu spróbować?

Umysł jest stwórcą wszystkiego. Od niego zależne jest istnie-
nie materii. Do jakich wniosków dochodzimy, słysząc twierdze-
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nie fizyków kwantowych, że ponad 99% naszej natury stanowi
umysł? Czy podchodząc do sprawy logicznie, nie należałoby
uznać, że umysł steruje wszystkim?

Ale jak docieramy do niego? Jak z nim postępujemy? Jak kie-
rujemy? Jak się z nim komunikujemy? Czym go żywimy? Ile
uwagi mu poświęcamy? Czy rzeczywiście jesteśmy świadomi jego
niezmiennej, twórczej siły? A może wszystko to, czego dotych-
czas doświadczyliśmy w życiu, jest tylko (pośrednim) efektem
wykorzystanych przez nas do tej pory możliwości? Czy można
by osiągnąć więcej? A może nawet dużo więcej? Gdyby tak
właśnie było, moglibyśmy w każdej chwili zacząć myśleć na nowo.
I na nowo decydować. Wprowadzać w życie skutki, o których
rozum nawet nie śnił, a których serce zawsze jest pewne. Czy
to wewnętrzne rozdarcie istnieje więc tylko tak długo, jak długo
o nim myślimy? Co by się stało, gdybyśmy coraz częściej prze-
łączali się z (wyuczonej) wiedzy rozumu na mądrość otrzymaną
w spadku od Wielkiego Umysłu?

W głębi naszego jestestwa spoczywa wiedza o początkach,
niewymazywalne wspomnienie stanu, w którym doświadczaliśmy
siebie jako duszę doskonałą, otoczoną na zawsze opiekuńczą
miłością Wielkiej Całości. Nasze głębokie uczucia radości
i wdzięczności stworzyły naturalnie jeszcze więcej radości. Takiej
lekkości i błogości istnienia zaznajemy zawsze wtedy, gdy zakty-
wowany jest nasz „Wyższy Byt”, a my czujemy się jednością
z samymi sobą. Człowiek znów jest połączony z duszą, a biegu-
nowe przeciwieństwa ludzkiej egzystencji zanikają w sercu. Ten
wewnętrzny raj zawsze jest obecny, możemy obudzić go w sobie,
przebywać w nim i uzdrowić w ten sposób swe ciało i ducha.
Język światła wskazuje nam drogę. Jednoznacznie i precyzyjnie.
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Świadoma decyzja o ponownym zaprzyjaźnieniu się z sercem
i duszą działa jak wewnętrzny wschód słońca. Uczucia pochodzą-
ce z serca są niczym łagodna czerwień poranka, którą zaczyna
się dzień – budzą nas do nowego życia. Bo istota duszy działa
według prawa obfitości. Pochodzi z bezgraniczności, nieskoń-
czoności i zna swoją naturę. Wszelkie ograniczenia są jej obce.
Dusza przemawia poprzez serce. I ona, i ono jest bowiem z na-
tury „jednym ciałem i jedną duszą”. Połączone w cudownej har-
monii. Nierozdzielne. Są po prostu jednością.

Energia wypływająca z serca obdarowuje nas wewnętrzną
lekkością, a jednocześnie pewnością siebie i gracją, przemienia
nas znowu w ludzi „odważnych”, którzy niezależnie od tego, co
przynosi życie, podchodzą do niego z radością, energią i zdecy-
dowaniem. Gdy stwierdzamy, że przestają dla nas istnieć ograni-
czenia, które wymyślił rozum i które wyczuło serce, zaczynamy
doświadczać czegoś zupełnie nowego: dzięki niezmierzonej
mądrości duszy dajemy prowadzić się przez życie, inspirowani
siłą Najwyższego. Nasz racjonalny rozum służy tej sile. Teraz
podporządkowuje się jej, zamiast, jak to było dotychczas, nad nią
dominować.

Poprzez język światła bardzo łatwo możemy znaleźć tę dro-
gę. Poprzez jego impulsy nauczymy się iść śladem uniwersalnych
mądrości serca i ufać im. Lądując w bezpiecznych granicach
serca, poczujemy się uniesieni i znów tak beztroscy, jak czuliśmy
się, będąc dziećmi. Serce będzie oddychać światłem, a drgania
bezgranicznej wolności pozwolą nam stać się znowu ludźmi,
którzy z wnętrza emanują światłem. Jak dzieci. Docierając
do serca, zjednoczymy się całkowicie z duszą, jej siłą i mą-
drością.
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Jedynie w naszych wyobrażeniach niebo i ziemia istnieją osob-
no, a serce i rozum są z gruntu różne. W rzeczywistości stanowią
jedność, są tylko odmienną formą wyrazu tej samej siły. „Również
ciało i dusza nie są dwiema różnymi rzeczami, tylko dwoma spo-
sobami postrzegania tego samego” – powiedział Einstein.

Język światła szybko i pewnie wskazuje drogę do serca, lek-
kości, łatwości i radości. Jego energia jest radosna, a mimo to
koncentruje się na rzeczach istotnych. Kreatywna siła serdecz-
nych myśli wypływających z serca przeobraża wyćwiczoną twar-
dość myślenia. Język światła uskrzydla niematerialną strukturę
duszy. Dzięki niemu możemy bez trudu połączyć się ponownie
z naszą duchową ojczyzną. Życie staje się wtedy bogatsze,
pełniejsze i dużo, dużo lżejsze. Język światła jest widzialną
obecnością naszej nieskończenie potężnej duszy oraz jej twór-
czej siły, jest kondensacją jej aspektów i działa w taki sam sposób
jak ona.

Uniwersalny, „wyższy” sposób postrzegania, jaki stosuje na-
sze serce, jest zawsze bardzo żywy. I, mówiąc żartobliwie, aż
przebiera nogami, bo chce być uwolniony, by dbać o zadowala-
jące życie. Objawia się, gdy tylko świadomie chcemy się z nim
ponownie zjednoczyć. Chce nas prowadzić, by wypełniła się
ponownie pierwotna zasada radości: Otrzymujemy to, czym pro-
mieniujemy! Możliwe jest to, co sami uważamy za możliwe! Ser-
ce jest źródłem tryskającym nieustanną otuchą. Inteligencja serca
posługuje się najłagodniejszym, a jednocześnie najpotężniejszym
ze wszystkich sposobów włączania uniwersalnej siły do własnego
życia. Radość i podziw wzrastają, ochota do życia i jego łatwość,
bazując na mądrości, przenoszą nas do nowej, świadomie i samo-
dzielnie stworzonej rzeczywistości.
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Nastawieni w ten sposób, z lekkim sercem pokonamy normy
społeczne, zdominowane przez słabości i wątpliwości. Wypełni
nas kochający bezwarunkową miłością Absolut. Gdy zaczniemy
myśleć, mówić i działać, kierując się sercem, dokonamy wspania-
łych rzeczy. Każde uczucie i każda myśl wiąże się z powyższym.
Ach, jakichże wielkich rzeczy będziemy potrafili dokonać!

Nie jesteśmy w żaden sposób zależni od okoliczności, ponie-
waż stwarzamy je sami poprzez nasze odczuwanie i myślenie.
Silnie naładowane uczucia tworzą mocne pole elektromagnetycz-
ne. W ten sposób przyciągamy w naszym życiu wszystko. W jaki
więc sposób stwarzamy uczucia, które wnoszą do naszego życia
dobro, lekkość i łatwość? Czy w ogóle potrafimy je wytworzyć?
Tak, potrafimy! I to bez żadnego trudu: z pomocą języka światła.
On bowiem jest światłem i oświetla nam drogę. Pozwala zrozu-
mieć to, co do tej pory było niepojęte.

Prawdą jest, że mamy prawo doświadczać właśnie tego, na
czym koncentrujemy się uczuciowo. I naprawdę serce nasze nie
boi się niczego. Czuje się bezpieczne i utulone w poczuciu
uniwersalnej radości, może zdziałać wszystko. Czuje się kochane
i szanowane. Zaakceptowane. Na właściwym miejscu. U siebie.
Dzieło jest ukończone. Każda możliwość istnieje już w opisywa-
nym przez fizyków „morzu nieograniczonych możliwości”.
A poprzez nasze serce jesteśmy stale połączeni z tym nieskoń-
czonym potencjałem. I wszystko to będzie prawdą nawet wów-
czas, gdy nasz rozum nie będzie jeszcze o tym wiedział.

Mogłoby to oznaczać, że w łagodny sposób i bez żadnego
wysiłku dotarliśmy w końcu do mądrości serca. Że z rozkoszą
zbieramy owoce tego, co dusza zasiała od początku wszystkich
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czasów. I nie musimy już tęsknić za tym nadaremnie. Nie musimy
wysilać się, wykazywać, że coś osiągnęliśmy, stresować. W samej
tęsknocie za miłością i harmonią zawarte są już oba te uczucia.
Możemy za nimi tęsknić, ponieważ w głębi duszy już je znamy.
Oba w nas mieszkają. Kiedy świadomie umieścimy je w centrum
uwagi, gdy na nowo je obudzimy, wtedy będą mogły się rozwijać
i uszczęśliwiać nas bezgranicznie!

Jako istoty w przeważającej części duchowe, jesteśmy godni
tego, by spełniały się nasze życzenia. Jesteśmy godni cieszyć się
spełnionym życiem. Ciężki wysiłek kończy się dokładnie wtedy,
gdy zaczynamy podążać za doskonałością duszy i odpowiednio
myśleć!

Zanim jednak będziemy mogli zabrać się za usuwanie trudno-
ści, jakimi rzekomo obdarował nas „los”, musimy zadać sobie
koniecznie kilka pytań. Czy jesteśmy gotowi przenieść punkt
ciężkości myślenia ponownie do serca? Czy jesteśmy na tyle
otwarci, by pozwolić mądrości serca być reżyserem naszego życia?
Czy naprawdę chcemy kształtować przyszłe życie wspólnie
z duszą, a dzięki niej także z uniwersalną siłą? Czy chcemy
w świadomy sposób zjednoczyć się ponownie z tą niewyobra-
żalną siłą, by stworzyć nowy, przepełniony miłością świat, w któ-
rym każdemu człowiekowi będzie się żyło radośnie? Czy czuje-
my się na tyle wartościowi i serdeczni, by znów działać wspólnie
z przenikającym wszystko pierwiastkiem boskim?

Czy to możliwe, że świat pogrążony jest w potężnych trud-
nościach tylko po to, żebyśmy mogli wyzwolić w sobie wystar-
czającą motywację, by przenieść to, co w nas najlepsze z głębi
duszy z powrotem do świadomości? Czy możliwe jest, że global-
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ny apel do ludzkości rozbrzmiewa dziś słowami: „Pokaż swe
serce!”? Czy może być tak, że nadszedł czas uwolnienia się spod
dominującego wpływu rozumu pogrążonego stale w rozważa-
niach? I czy może tak być, że do zrobienia tego właśnie kroku
ofiarowano nam język światła, który stać się może przewodni-
kiem? Że w pewnym sensie położono go nam na sercu?

„Dobrze widzi się tylko sercem” – pisze autor „Małego księ-
cia”, Antoine de Saint-Exupéry, ponieważ wie, że serce postrzega
wszystko w sposób holistyczny. Jest „czującym mózgiem”, który
potrafi pokierować życiem o wiele lepiej, niż może to sobie wy-
obrazić głowa: kreatywnie, elastycznie, rozlegle. Prostolinijny
i racjonalny rozum potrafi w jasny, logiczny i praktyczny sposób
zrealizować to, o czym zdecydowało myślące kompleksowo ser-
ce. Ono myśli ciepło, a głowa chłodno. Żeby prowadzić życie
szczęśliwe i spełnione, potrzebujemy ich obojga.

Wszechświat znajduje się w stanie bardzo delikatnej równo-
wagi. Każda, nawet najmniejsza zmiana naszych myśli i uczuć jest
odczuwalna w całości wszechświata i wyraźnie na nią wpływa.
Ciepłe uczucia serca są pokarmem niezbędnym zarówno dla
rozwoju jednostki, jak i kolektywu, powodując udoskonalenie
wszystkich ludzkich, a tym samym także ziemskich struktur. Gdy
w sercach zaakceptujemy tę świadomość, rozjaśni ona nasz umysł,
zmieni sposób myślenia i efekty działań.

Serce to ambasador duszy, dyrygent życia, a rozum jest jego
instancją wykonawczą. Przed każdym otwiera ono fascynującą
możliwość: Pozwala ramię w ramię z boskim pierwiastkiem,
stwórcą wszystkiego, kierować własnym życiem i światem. Po-
zwala grać w bożej orkiestrze. Uznani jesteśmy za godnych.


