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Spis treści

WPROWADZENIE

Wszystkim, którzy myślą tak samo...

Oto po długiej przerwie znów spotykamy się na kartach książki
poświęconej tym razem końcowemu etapowi piątego stopnia bazo-
wego – podstawowego – tak, tylko podstawowego (!) kursu Szkoły
Nawyków Dalszego Energoinformacyjnego Rozwoju – Szkoły
Nawyków DEIR.

Razem przeszliśmy już długą drogę, każdy z nas dokonał wielu od-
kryć i sporo osiągnął. Zaczęliśmy głębiej pojmować nasz świat, jaśniej
postrzegać jego spowitą mgłą dal – i oto jesteśmy gotowi do omówie-
nia teorii i technik pozwalających człowiekowi pójść jeszcze dalej.

Po co? Oczywiście, jak zwykle, w celu polepszenia życia – swoje-
go i otaczających nas ludzi. Po to, by zrobić więcej dobrego, stwo-
rzyć więcej nowego... Wszyscy ci, którzy już długo studiują szkołę
DEIR, wiedzą, że to prawda, choć niecała. W rzeczywistości wszyst-
kie pozytywne zmiany życia zewnętrznego są tylko wynikiem korzyst-
nych zmian wewnętrznego życia człowieka, jego myślenia – dzięki
nowemu pojmowaniu otaczającego nas świata, przeniknięciu jego
praw i warstw zdarzeń, wejściu na ten poziom, na którym nasz duch
osiąga możliwość tworzenia wedle swych pragnień.

Po to, by tworzyć, odkrywając dla siebie nieskończoną różnorod-
ność rozumnego świata i kształtując realność z cieni ukrytych w nim
możliwości.
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Przejście dalej oznacza umocnienie się w tym tworzeniu real-
ności.

Wiele wody upłynęło od momentu ukazania się pierwszych pod-
ręczników. To już dziesięć lat. Odtąd nawyki systemu dalszego ener-
goinformacyjnego rozwoju opanowała ogromna liczba ludzi miesz-
kających zarówno w Rosji, jak i daleko poza jej granicami. DEIR
stanowi jeden z największych, najwybitniejszych kierunków na świe-
cie. Psychoenergetyczne nawyki znają już miliony ludzi i wykorzy-
stują je we współczesnym życiu. To znakomicie, że coraz więcej osób
rozwija swoją naturę energoinformacyjną, orientuje się w energo-
informacyjnym świecie, ludzie stają się bogatsi w każdym znaczeniu
tego słowa, bardziej uważni w stosunku do szczerych pragnień, ocze-
kiwań otoczenia, stają się lepsi i mądrzejsi.

Wszyscy ludzie dostrzegający inną stronę realności, rysunek jej
energoinformacyjnych powiązań, różnią się od innych i ich życie też
jest inne.

Przyjemnie mieć świadomość, że w tych osiągnięciach jest
także jakaś część mojej zasługi, choć przecież my tylko uczymy,
a rzeczywista zasługa przypada tym, którzy wkładają wysiłek w swój
osobisty rozwój, czyli – Wam, drodzy Czytelnicy i Słuchacze.

Jestem pewien, że każdy z Was oceniał, jak zmieniało się życie,
na ile się polepszyło, co osiągnęliście za pomocą wyuczonych tech-
nik – to jest właśnie wpływ DEIR na życie społeczne – wpływ DEIR
i Waszej pracy.

Na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania nie jest istotne
mówienie o liczebności naszego grona i jego sukcesach – dzięki kon-
taktowi na stronie DEIR w Internecie, własnej praktyce i techni-
kom DEIR jestem pewien, że posiadacie dostatecznie wiele infor-
macji na ten temat.

Wiecie także, jak niezwykła jest siła czystego i zacnego rozumu
posiadającego potencjał tworzenia z myślą o dobru ogółu, wiecie
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również, że jej miernikiem nie może być tylko posiadanie – miesz-
kania, samochodu i innych ogólnodostępnych przyjemnych dro-
biazgów.

Dlatego wszystko, co mógłbym jeszcze powiedzieć we wstępie,
może okazać się niepotrzebne. DEIR – to jedna z dróg do innego,
wspaniale nowego i prawdziwego sposobu życia ludzi – sposobu,
który dopiero się rodzi i na podobieństwo kiełkujących roślin
przebija się w postępowych wspólnotach. Wystarczy. Przecież nie
przypadkiem otworzyliście właśnie tę książkę?

Wobec tego – pójdźmy dalej.
Przed nami trzeci etap piątego stopnia poświęcony nauczeniu

świadomości przekraczania barier własnej ograniczoności, nabra-
niu nawyku pokonania swej niedoskonałości, zgromadzeniu nowej
wiedzy nieuwarunkowanej egregorialną rzeczywistością, informo-
waniu świadomości o uzupełniającej energii – i stworzeniu nowych
uporządkowań w świecie – Światowych Prądów.

Kolejny początek dla wszystkich, którzy zaszli już tak daleko
w ludzkim świecie i są gotowi, by widzieć świat szerzej, żyć wielkim
życiem.
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O TYM, CO DOT¥D
ZROBILIŒMY,

I O PRZYSZ£OŒCI

Na początku powinniśmy ogarnąć spojrzeniem całą gamę zadań
stojących przed nami oraz dokonać krótkiego przeglądu przebytej
dotąd wspólnie drogi po to, by wszechstronnie ocenić naszą bieżącą
wiedzę i umiejętności oraz żeby wyznaczyć perspektywę następnego
kroku, wytyczyć kierunek działań.

Robimy tak wciąż, w każdym podręczniku, ujmując rzecz za każ-
dym razem za pomocą innych słów i z nieco innych pozycji, stopnio-
wo przybliżając się do większego zrozumienia swoich możliwości.
Przecież dzięki naszemu doświadczeniu za każdym razem otwiera
się przed nami nieco więcej możliwości i za każdym razem możemy
przejść trochę dalej. Ten podręcznik doprowadzi nas maksymalnie
blisko zrozumienia skali przez nas osiągniętej, dlatego jego treść
jest bardzo nasycona pod względem sensów.

Tym razem rozpoczniemy przegląd tego, co dotąd zrobiliśmy,
przejrzymy wszystkie poprzednie stopnie głównie po to, by zważyć
osiągnięcia na bardzo prostej, ale jednocześnie niezwykle dokład-
nej wadze: na ile każdy z poznanych przez nas stopni pozwolił nam,
naszemu żywemu umysłowi widzieć świat i oddziaływać z realnym
światem – tym światem, który ze szkodą dla jego bogactwa, jest
poliniowany przez standardową percepcję współczesnej ludzkości
i dlatego pozostaje prawie niewidoczny dla zwykłego człowieka.
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Dlatego naszym zadaniem będzie ocena tego, na ile nasz umysł
po przejściu każdego stopnia stał się narzędziem pozwalającym
opanować reguły prowadzące dalej niż on sam. Ocenimy, na ile jes-
teśmy zdolni zajrzeć za parawan pstrej iluzji ludzkiego bytu i odkry-
wać w nowej przestrzeni swoje bezgranicznie różnorodne drogi.

Przecież końcowy etap piątego stopnia ukierunkowany jest na
odkrycie nowej przestrzeni świata dla każdego.

Jesteście gotowi? Zatem – w drogę!

Uchylone drzwi do nieskończonego,
nieograniczonego świata

Nasz marsz w kierunku energoinformacyjnej sfery życia odbywa
się pod znakiem ewolucji jednostki, pod znakiem osiągnięcia już
teraz, w praktyce, nowego ewolucyjnego etapu rozwoju człowieka
i ludzkości.

Nie bójcie się tak poważnych słów. Wytrzymajcie jeszcze kilka
stron tych dygresji. Bez tego mało zrozumiały byłby cel odkrywania
w sobie nowego. To dla nas ważne, a ja włożyłem w ten przegląd
bardzo wiele wysiłku.

W rzeczywistości chodzi o to, jak osiągnąć szczęście i wolność,
czyli to, co jest dla człowieka niezbędne. Każdy człowiek i bliscy mu
ludzie powinni żyć w miłości oraz dążyć do radości. By to osiągnąć,
warto się potrudzić.

Rzecz nie w tym, żeby wszczepić sobie nowe narządy czy też
wyhodować posępnych nadludzi. Bynajmniej.

To byłby głupi pomysł – zmieniać formę, by potem wypełnić ją tą
samą treścią. Po co? Mowa o nowej, bardziej bogatej i mniej ogra-
niczonej treści.
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Mowa o Umyśle pisanym wielką literą, o Umyśle.
Jednak zaczniemy od ewolucji człowieka jako biologicznego, spo-

łecznego gatunku. Ewolucja nie jest tym, czego nie warto by obda-
rzyć uwagą: jesteśmy częścią gatunku i nie mogą nas nie trwożyć
jego perspektywy, ponieważ w ostatecznym rozrachunku w pełnej
mierze dotyczą nas samych, każdego z nas.

Poszukamy w ewolucji człowieka miejsca i sensu energoinforma-
cyjnego rozwoju poza granice zakreślone dla niego zbiegiem oko-
liczności jego historii.

Przecież człowiek jako gatunek jest istotą posiadającą naturę
biologiczną, której bezapelacyjnie podporządkowuje się nasze bio-
logiczne ciało. Kształtuje się to ciało pod naciskiem otaczającego
środowiska, jest szlifowane przez mechanizmy ewolucyjne, aby bar-
dziej, lepiej i pełniej rozwiązywać zadania, jakie stawia przed nim
otaczający nas świat. Nawet w ciągu ostatnich tysięcy lat, w okresie
obejmującym rozwój pisma, człowiek (niech będzie, że niewiele, ale
jednak) zmienił się sam i istotnie zmienił otaczający go świat. Na
przykład pokonał ospę – i w populacji genetycznie odporni na tę
chorobę ludzie nie są tak uprzywilejowani jak kiedyś. Zmienił się
standard piękna – obecnie na świecie jest mniej kobiet odpowiada-
jących wzorcowi piękna epoki renesansu. Ludzie stali się, choć
w niewielkim stopniu, mądrzejsi – przecież każde pokolenie wy-
biera tych, którzy są lepsi, bardziej zaadaptowani, bardziej nowo-
cześni, tych, którzy odnoszą sukcesy i mają dzieci. Długą drogę prze-
mierzył człowiek od czasów ludzi z Crô-Magnon.

Czy jednak to jest dla nas najważniejsze? Czy dla nas, jako istot
myślących, to niekończące się doskonalenie łańcucha kwasu dezo-
ksyrybonukleinowego jest najistotniejsze?

Z pewnością nie. Dla ludzkości też nie jest najważniejsze powsta-
nie idealnego DNA, mamy swoje priorytety. Z DNA w niewielkim
stopniu wiąże się to, z czego tak naprawdę jesteśmy dumni: dar
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mowy, bogactwo wiedzy, zdolność odkrywania, budowanie domów
i tworzenie urządzeń, umiejętność znalezienia wyjścia z każdej bez
mała sytuacji. Obecnie znamy dokładnie naszą planetę – jej możli-
wości, zasoby, atmosferę, bogactwa naturalne, wnętrza i oceany,
poznaliśmy już naszego najbliższego satelitę – Księżyc i wkrótce
przed nami otworzy swe przestrzenie nieprzyjazny Mars. Przecież
to wszystko nie jest zasługą DNA.

To wszystko osiągnął człowiek, jego umysł i kultura. DNA nie
będzie pomocne w rozwiązaniu kwestii oddychania pod wodą. Czło-
wiek pod wodą oddychać nie może, nie ma skrzeli, ale – nic to.
Wymyślił akwalung, skafander nurka, łodzie podwodne. W kosmo-
sie nie ma jak oddychać? Przystosował akwalung ze skafandrem do
nowych warunków, i po sprawie. To umysł nami rządzi.

Zgromadzony przez zbiorową świadomość bagaż wiedzy, moty-
wów i nawyków – to istota, sedno DNA ludzkości.

W jaki sposób stworzenie biologiczne, człowiek, przekroczył ba-
rierę ograniczeń zafundowanych nam przez biosferę Ziemi? Chłód?
Odzież i piece. Głód? Rolnictwo i hydroponika. Wielkie, przeraża-
jące zwierzę? Zjemy je z wdzięcznością.

Człowiek kroczy drogą rozumu i okazuje się, że jest w stanie,
w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci, wypełnić zadania, na które
natura ze swoim bezlitosnym pionowym procesem ewolucyjnym tra-
ciła miliony i miliardy lat. A przecież cała historia człowieka rozum-
nego obejmuje mniej niż 50 tysięcy lat. Miliony lat ptak uczył się
fruwać, bracia Wright uporali się z tym w ciągu swojego życia. Bio-
logiczna natura nie wkroczyła w kosmos, uczynił to Jurij Gagarin.
Żadna żywa istota naszego świata nie potrafi przemieszczać się
z prędkością, którą bez problemu na prostej drodze rozwinie kie-
rowca. Potrzeba nowych właściwości roślin? Proszę bardzo, mamy
modyfikację genetyczną. Wszystko, co żyje, czerpie energię ze Słoń-
ca? Przypuśćmy, że warzywa, które uprawia człowiek w oświetlonej



14

SZTUKA. DEIR V – etap III

północnej cieplarni, czerpią energię z całkiem innego źródła, np.
z elektrowni jądrowej, a człowiek, jako gatunek, już w mniejszym
stopniu zależy od samego Słońca, dawcy życia na planecie. Czyżby
niemożliwe było stworzenie duplikatu żywego organizmu? Przecież
pierwsze klonowane psy już wydały na świat potomstwo. Postęp
wciąż przyśpiesza.

Cała natura, niczym plastelina, dostępna jest ludzkiemu Umysło-
wi, nie ma w niej ani wielkiej tajemnicy, ani wielkiego zagrożenia.
Wkrótce poradzimy sobie z zagadką powstania wszechświata.

Ludzkość kroczy drogą ewolucji umysłu, drogą ewolucji kultury.
Można uważać, że etap biologiczny już się zakończył.

Ludzkość stwarza sobie warunki i nadaje kierunek własnej
drodze.

Nadzwyczajnie? Po prostu wspaniale!
Pozostał jednak problem, wielki problem dotyczący każdego.

Polega tylko na tym, że ewolucja umysłu nie zmienia ogólnych praw
ewolucji.

A te można wyrazić prosto: środowisko zewnętrzne, ekologiczna
nisza, stawia aktualne warunki, a wszystko co żywe, albo znajduje
(możliwe, że na drodze transformacji) stosowny do tych warunków
sposób działania, przy którym nic nie traci, a może nawet zyskać,
albo – umiera wyparte przez inne gatunki.

I takie zadanie stawia przed gatunkiem Natura, za której przy-
czyną pojawił się on na tym świecie. Tylko Natura ma możliwość
i prawo postawienia takiego zadania, aby obrazowało sens rozwo-
ju, nie kłamliwy, ale prawdziwy, rzeczywisty – odnośnie do wieczno-
ści. Niemożliwe jest wymyślenie takiego zadania.

Pełne przystosowanie do niezmieniającej się niszy oznacza bez-
ruch, stagnację i jednocześnie wystawienie się na ciosy – np.: kro-
kodyle setki milionów lat obchodzą się bez jakichkolwiek nowości,
ale tylko te zwierzęta człowiekowi najłatwiej ustrzelić. Korzystne
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przystosowanie to rozprzestrzenienie się w nowych niszach, np.:
szczur opanował środowisko zmienione przez człowieka i nawet
człowiek nic na to nie poradzi. Może dojść nawet do powstania
nowych gatunków kosztem opanowania paralelnych niszy jako
wariantu korzystnego przystosowania, przykładem mogą być
wilk i pies. Nieprzystosowanie się oznacza wymieranie, tak było np.
z mamutami, tygrysami szablozębnymi, dinozaurami czy ogromny-
mi drapieżnymi ptakami nielotnymi.

Oczywiście to wszystko dzieje się na skalę globalną, ale przecież,
drodzy przyjaciele, nie zapominajmy o tym, że wymarłe gatunki to
wiele podobnych do siebie oddzielnych istot żywych, żyjących nie
całkiem szczęśliwie w nazbyt szybko dla nich zmieniających się
warunkach i wymarłych przecież nie na swoje życzenie. Nie wymarł
gatunek, ale wszyscy hurmem wymarli – a gdy wszyscy oddzielnie
umarli, wymarł gatunek.

Nie chodzi tu o to, że przyleciała asteroida – i nastąpił koniec
gatunku, choć tak też może się zdarzyć, ale przecież i bez asteroidy
w niebyt odeszła ogromna ilość gatunków (więcej niż podczas wy-
mierania dinozaurów). Nie – z punktu widzenia oddzielnego przed-
stawiciela gatunku wyglądało to inaczej: jakiś osobnik padł ofiarą
drapieżnika, inny nie spotkał się z partnerką w okresie rui, inny
porzucił potomstwo, które zamarzło, inny nie znalazł pożywienia,
osłabł i zginął... Po prostu życie stało się cięższe, a krucha równo-
waga istnienia gatunków nie wytrzymała tego.

Tygrys szablozębny jak dawniej ciął ciało zdobyczy, mamut odko-
pywał roślinki pod śniegiem, dinozaur sięgał górnych gałęzi drzew.
Zwierzęta te nie oduczyły się robić tego, co umiały robić najlepiej,
ale łańcuch codziennych tragicznych przypadków, brak drobnych
zbieżności w czasie spowodował niekorzystne zmiany w życiu. Jakoś
przebiedowali jeden wiek, a potem – komuś Bóg dzieci nie dał,
a inne porwał wilk...


