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Z

achęcam was do przyjęcia określonej perspektywy podczas lektury tej
książki. Pozwoli wam ona na najbardziej optymalne wykorzystanie zawartej tu wiedzy. Zacznijmy zatem od fundamentalnego pytania: Dlaczego
planujemy pewne doświadczenia – łącznie z niezwykle trudnymi wyzwaniami życiowymi – jeszcze przed swoimi narodzinami?

Karma
Karma często nazywana jest „długiem kosmicznym”. Zgłębiając zagadnienie planowania przedurodzeniowego, zacząłem jednak postrzegać ją jako
pewną nierównowagę doświadczeń. Jeśli masz niepełnosprawne dziecko
i poświęcasz swoje życie opiece nad nim, to jedno z was lub oboje – możecie mieć poczucie pewnej nierównowagi. Na poziomie duchowym prawdopodobnie będziecie poszukiwać okazji do zrównoważenia tego doświadczenia, a co za tym idzie – zaplanujecie takie wcielenie, w którym wasze role
zostaną odwrócone. Możesz zatem zdecydować, że urodzisz się jako osoba
niepełnosprawna i poprosisz swoje dziecko o przyjęcie roli matki lub ojca.
Motywowane ogromną miłością oraz pragnieniem zrównoważenia doświadczeń z poprzedniego wcielenia, twoje dziecko z pewnością zgodzi się na taką
prośbę. W taki sposób wspólnie zaplanujcie swoje kolejne wcielenie.
Odzyskiwanie równowagi nie polega na tym, że staramy się komuś coś
wynagrodzić. Musimy odczuć to, co przeżyła druga osoba, z którą jesteśmy
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karmicznie związani. Dusza twojego dziecka będzie miała zatem poczucie
równowagi, gdy będzie mogła się tobą opiekować. Na podobnej zasadzie
twoja dusza poczuje równowagę, gdy doświadczy tej opieki. Ta sama zasada dotyczyłaby sytuacji, w której ty, jako rodzic, opuszczasz swoje niepełnosprawne dziecko. Chociaż możesz postanowić, że „wynagrodzisz” mu to
w następnym wcieleniu, nie doprowadzi to do zrównoważenia karmy. Aby
tego dokonać, musisz doświadczyć porzucenia.
– Postarajcie się mnie dobrze zrozumieć – powiedział Jeszua, nawiązując
do tego zagadnienia. – Do zrównoważenia karmy nie dochodzi w taki sposób, jak myślicie, czyli poprzez uczynienie czegoś dobrego dla kogoś. Musicie przeżyć to samo doświadczenie, które było udziałem tej osoby.
Istnieje różnica pomiędzy równoważeniem a uwalnianiem karmy. Karma zostaje zrównoważona, gdy dusza ma poczucie, iż doświadczyła różnych
aspektów danego problemu. Do uwolnienia karmy dochodzi wtedy, gdy zostają uzdrowione przyczyny tej nierównowagi. To istotne rozróżnienie: dopóki nie uzdrowimy ukrytych przyczyn naszej karmy, będziemy tworzyć nową
karmę i nieustannie ją równoważyć.
Załóżmy, że dana osoba w swoim poprzednim wcieleniu błędnie zakładała, że bogactwa Wszechświata są ograniczone i nie wystarcza ich na przeżycie. To fałszywe przekonanie wzbudziło w niej tak ogromny lęk, że zaczęła
okradać sąsiadów. Gdy po swojej śmierci powróciła do rzeczywistości duchowej i dokonała podsumowania swojego życia, poczuła pragnienie zrównoważenia tej karmy. Zaplanowała, że w kolejnym wcieleniu doświadczy
pewnej straty materialnej, jak również zmierzy się z wewnętrznym lękiem
oraz fałszywym przekonaniem odnośnie do niedostatku – wszystko po to,
aby je uzdrowić.
Doświadczenia, jakie zaplanowała w swoim kolejnym życiu, zrównoważą karmę, ale niekoniecznie pozwolą na jej uwolnienie. Jeśli nie dojdzie do
uzdrowienia lęku i błędnego przekonania, prawdopodobnie zostanie zgromadzona nowa karma. Dusza jest tego świadoma, dlatego może zaplanować, że w kolejnym wcieleniu doświadczy biedy lub kryzysu finansowego.
Nie chodzi tu jednak o wymierzenie sobie kary za dokonane czyny, ale raczej o odzwierciedlenie ukrytych aspektów świadomości (lęku i przekonania o niedostatku), w celu ich uzdrowienia. Chociaż nie lubimy cierpienia
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i stawiamy przed nim opór, jest ono potężnym, uzdrawiającym narzędziem,
nawet jeśli świadomie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Gdy wiemy, że nasze cierpienie ma sens, jesteśmy w stanie przyswoić swoje lekcje i z większą
łatwością przechodzimy swój proces uzdrawiania.
XXX

Podczas jednej z naszych rozmów Jeszua zdefiniował karmę jako „zestaw
fałszywych przekonań na temat samego siebie i świata (…), wiarę w lęk oraz
oddzielenie”. Wierzę, że w tym rozstrzygającym czasie ludzkiej ewolucji powracamy do stanu zjednoczonej świadomości, w którym uzdrawiają się nasze lęki oraz przekonania o oddzieleniu. W przeciwieństwie do panujących
powszechnie przekonań, uzdrowienie może nastąpić bardzo szybko, a nawet momentalnie. Oto słowa Jeszui:
„Do uwolnienia karmy może dojść natychmiast, gdy dusza
uświadomi sobie swoją prawdziwą naturę: czystą Boskość i jedność z Duchem. Z tej świadomości płynie głęboki spokój. Jeśli dusza jest w stanie utrzymać ten stan, z łatwością uwolni się
z więzów karmy.
W Biblii znajduje się wzmianka o przestępcy, który zawisł
obok mnie na krzyżu. Głęboko poruszyła go energia współczucia, która ode mnie emanowała, a widząc jego całkowite poddanie się śmierci, powiedziałem mu: «Dziś będziesz ze mną
w raju». W tym momencie doszło do autentycznego uwolnienia jego karmy – przebudzenia, które miał pamiętać w swoich
kolejnych wcieleniach.
Dualizm [życie trójwymiarowe] łączy się z pewnym paradoksem. Otóż ciężka karma może doprowadzić do głębokiego oświecenia. Dusze, które dobrze zbadały swoje negatywne aspekty
i noszą ciężką karmę na swoich barkach, mogą stać się najwspanialszymi i najbardziej współczującymi nauczycielami. Wyzwolenie się może zająć im wiele czasu, ale z pewnością zgodnie
potwierdziłyby, że cała trudność nie polega na tym, ile cierpie-
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nia doznały, ale na tym, by dostrzec, że ta cała walka jest iluzją
(stanowiącą rezultat wiary w lęk i oddzielenie). Tak naprawdę
od samego początku były wolne.
Uwalnianie karmy nie jest trudne i nie wymaga przeżywania mnóstwa cierpienia. Cała trudność polega na przeciwstawieniu się głęboko zakorzenionym iluzjom, które od dawna zakłócają ludzką świadomość. Kluczem jest uświadomienie sobie
tego, kim naprawdę jesteście [duszą], i pamiętanie o tym, że jesteście bezwarunkowo kochani przez Ducha, bezpieczni i wolni
– już Teraz. Czy zyskanie takiej świadomości jest trudne? Jest,
jeśli tak myślicie”.
Książka ta ma pomóc wam przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteście:
potężnymi, mądrymi, kochającymi, nieograniczonymi, wiecznymi i Świętymi
Istotami, które same zaplanowały swoje życie. Im bardziej będziecie to sobie przypominać, tym wyraźniej dostrzeżecie, że jesteście w stanie zrównoważyć i uwolnić karmę, a także się uzdrowić. Jesteście potężnymi twórcami
wszystkich swoich doświadczeń – zarówno wyzwań życiowych, które zaplanowaliście przed narodzinami, jak i własnego procesu uzdrawiania, który
tworzycie w każdej chwili waszego życia.

Uzdrowienie
Planujemy przeżycie trudnych sytuacji życiowych nie tylko po to, by uwolnić karmę, ale także po to, by uzdrowić różne energie i aspekty naszej świadomości. W swojej pierwszej książce przedstawiłem historię Penelope, młodej kobiety, która postanowiła urodzić się jako osoba niesłysząca. Gdy razem
z medium (Staci Wells) połączyliśmy się z jej sesją planowania przedurodzeniowego, odkryliśmy, że w poprzednim wcieleniu Penelope miała tę samą
matkę, co obecnie. Usłyszała wtedy strzał – jej matka została zastrzelona
przez swojego partnera. Penelope doświadczyła psychicznej traumy, tak silnej, że popełniła później samobójstwo. Powróciła do Ducha z czymś, co można nazwać „nieuwolnioną energią traumy”, która obecnie wymaga uzdrowie-
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nia. Podczas sesji planowania nowego życia przewodnik duchowy Penelope
zapytał ją, czy chciałaby urodzić się jako osoba niesłysząca, dzięki czemu
nie spotka ją nic podobnego i będzie mogła uzdrowić się z traumy poprzedniego wcielenia. Penelope odpowiedziała: „Tak, chcę tego”. W ten sposób zaplanowała, by narodzić się jako osoba niesłysząca.
Przedstawiłem również historię Pata – dżentelmena, który zaplanował
kilkadziesiąt lat swojego życia na tkwienie w nałogu alkoholowym. Zdecydował się na realizację takiego planu życiowego po części ze względu na to,
w jaki sposób umarł w poprzednim wcieleniu. Zginął podczas bitwy – był
ostatnim ocalałym mężczyzną. Gdy kroczył po polu walki, spoglądał na swoich martwych towarzyszy i odczuwał intensywny lęk. Został zastrzelony właśnie w takim stanie emocjonalnym. Energia strachu zakodowała się w jego
świadomości, domagając się uzdrowienia. Przed swoimi narodzinami Pat
wiedział, że długi okres alkoholizmu będzie bardzo bolesny pod względem
emocjonalnym i doprowadzi go wreszcie do poszukiwania Boga, a następnie do przebudzenia duchowego oraz uzdrowienia lęku. Jego proces uzdrawiania zaczął się pewnego dnia, gdy wrócił do domu z pracy. Wypił wtedy
dosłownie ostatnie krople alkoholu, jakie mu zostały, padł na kolana i zawołał do Boga o pomoc. W tym momencie poczuł Jego obecność. Kilka tygodni później zgłosił się na odwyk i nigdy więcej nie tknął alkoholu. Doskonale udało mu się zakończyć cykl uzdrawiania: zaplanował, że lęk, z którym
się urodzi, zostanie wyrażony w postaci uzależnienia. Miało ono wywołać
emocjonalny ból, który z kolei miał doprowadzić do duchowego przebudzenia i pozwolić na uzdrowienie lęku.
Nasze plany życiowe służą uzdrowieniu pewnych energii, które nie zostały uwolnione w poprzednich wcieleniach. Należą do nich: osądzanie
i obwinianie (siebie i innych), gniew, poczucie winy oraz wiele innych negatywnych emocji. Jeśli emocje te pozostaną w naszej świadomości przez
kolejne wcielenia, staną się czymś na kształt osadu na duszy. To sprawi,
że zacznie ona poszukiwać sposobów na transformację tych emocji, planując wcielenie (lub w niektórych przypadkach niemalże odruchowo lgnąc
do niego), które je odzwierciedli, dzięki czemu będzie mogła się nimi zająć. Nieuzdrowione emocje z jednego wcielenia domagają się uzdrowienia w kolejnych.
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Służenie innym
Pragnienie służenia innym jest główną motywacją duszy, jeśli chodzi
o planowanie pewnych doświadczeń życiowych. To pierwotny przejaw świadomości Jedności, która jest naturalnym stanem istnienia w naszym duchowym Domu. Poprzez Jedność mam na myśli to, że tak naprawdę we
Wszechświecie istnieje tylko jedna istota. Ty, ja i wszyscy inni – jesteśmy zindywidualizowanymi przejawami Jednego. Dlatego też służenie innym oznacza faktycznie posługę samemu sobie.
Załóżmy, że na poziomie duchowym – ja i ty – zaplanowaliśmy wspólne życie. Znajdując się w stanie świadomości Jedności, wiesz, że ja jestem
tobą. Wiedza ta nie jest tylko jedną z wielu intelektualnych koncepcji, jakie
tworzymy, przebywając w ciele fizycznym, lecz sprawia, że rzeczywiście postrzegasz siebie jako mnie i mnie jako siebie. Jest zatem naturalne, że chcesz
mi służyć. A ponieważ ja też czuję, że ty jesteś mną, jest dla mnie oczywiste, że chcę służyć tobie.
Służba innym jest przyspieszoną ścieżką duchowej ewolucji. Otrzymujemy to, co dajemy. Uczymy się tego, co przekazujemy innym. Częstym błędem (choć tak naprawdę nie ma żadnych błędów, wszystkie doświadczenia
służą bowiem rozwojowi) duchowego aspiranta jest zbyt duża koncentracja na własnym rozwoju, tak jakby był on niezależny od innych. Nadmierne skupianie uwagi na sobie samym, nawet jeśli kierujemy ją ku rozwojowi duchowemu, w rzeczywistości hamuje nasz rozwój. Zapominamy o tym,
gdy się wcielamy, ale na poziomie duchowym jesteśmy tego cały czas świadomi. Planujemy, że będziemy służyć innym, ponieważ sprzyja to ekspansji
oraz ewolucji Jedności, której wszyscy jesteśmy integralną częścią.
Co oznacza służba? Z pewnością termin ten może odnosić się do działań motywowanych miłującą życzliwością (ang. loving kindness)*. Jedną z najczęściej przyjmowanych ról, które umożliwiają nam służenie innym w ten właśnie sposób, jest rola rodzica. Zdarza się jednak, że przed
narodzinami przyjmujemy pewne negatywne role. Tak naprawdę osoby, z którymi mamy najtrudniejsze relacje, mogą postępować w określony sposób na nasze własne życzenie. Dzieci Pata, jeszcze przed swo*
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Życzliwe uczynki kierowane miłością. Można porównać do buddyjskiego określenia metta.

imi narodzinami, wiedziały, że jego alkoholizm uniemożliwi mu bycie
w pełni obecnym i kochającym ojcem, jakim mógłby być, gdyby nie nałóg.
Wybrały go na rodzica pomimo jego zaplanowanego alkoholizmu, a właściwie właśnie dlatego. Miały poczucie, że posiadanie uzależnionego ojca najbardziej posłuży ich własnemu rozwojowi.
Osoby, które krzywdzą nas najbardziej, nie zawsze postępują tak na naszą
prośbę. W rozdziale na temat gwałtu przeczytasz o tym, jak „wyższa” część duszy gwałciciela zezwoliła na zaplanowanie gwałtu przed jego narodzinami, aby
„niższa” lub „ciemniejsza” część jego duszy miała sposobność na uzdrowienie
swojego gniewu. Beverly, zgwałcona kobieta, nie prosiła o to doświadczenie, ale
przed swoimi narodzinami wiedziała, że może do niego dojść. Jej dusza zgodziła się na realizację tego planu z pewnych powodów, które omówimy później.

Trzy warstwy duszy i fałszywe przekonania
na temat uzdrawiania
Prowadząc poszukiwania na użytek mojej pierwszej książki, nie byłem
przygotowany na odkrycie, że bardziej rozwinięta część duszy może pozwolić
tej „niższej” na dokonanie takiego czynu, jak gwałt. Gdy spotkałem się z taką
sytuacją, byłem zdezorientowany – myślałem, że dusza jest czystą Miłością.
Jeszua wyjaśnił to w następujący sposób: „Dusza jest zarówno miłością, jak
i niemiłością. Rozwija się i ewoluuje, więc nie jest wszechwiedzącą, czystą
miłością. Jest doświadczającą cząstką waszej jaźni, a poprzez doświadczanie przechodzi z niemiłości do miłości”.
Istnieją trzy „warstwy” duszy: Duch, jaźń duchowa oraz ziemska osobowość. Rdzeniem naszej istoty jest Duch, którego nazywamy Bogiem lub
Obecnością Jam Jest. Ta część naszej duszy jest wszechwiedząca – to czysta
miłość. Stanowi część „rzeczywistości Istnienia”: wieczną, niezmienną, zjednoczoną z wszystkimi innymi istotami oraz Wszystkim, co istnieje.
Jaźń duchowa jest częścią „rzeczywistości Stawania się”. Jest zanurzona
w dwoistości i ewoluuje poprzez doświadczanie. Jest w stanie dokonywać
czynów, które moglibyśmy uznać za błędy lub przez które moglibyśmy zapomnieć o swoim połączeniu z Duchem i odczuwać oddzielenie od Miłości,
z której została stworzona i ku której dąży.
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Ziemska osobowość (czyli poszczególne inkarnacje duszy) jest przejawem
znacznie większej energii niż sama jaźń duchowa. Osobowość jedynie się
nią inspiruje, ponieważ ta rozwija się za pośrednictwem doświadczeń osobowości, a zwłaszcza jej uczuć. W naszym duchowym Domu (do którego wracamy pomiędzy wcieleniami) może dojść do znaczącego uzdrowienia, pod
warunkiem że w ciele fizycznym doświadczymy trudnej sytuacji i ją przezwyciężymy. W wymiarze duchowym posiadamy znacznie większą wiedzę,
ale życie na Ziemi jest wspaniałą okazją do transformacji tej wiedzy w głębokie, wewnętrzne odczucie (ang. felt experience). Istnieje różnica pomiędzy
posiadaniem wiedzy a byciem mądrym.
Jaźń duchowa posiada większą mądrość niż ziemska osobowość, ale
nie zawsze jest całkowicie zjednoczona z Duchem. Jest wielowymiarowa –
może wyrażać się w kilku różnych wymiarach lub wcieleniach jednocześnie.
Uzdrowienie, jakiego doświadczamy w obecnym wcieleniu, wywiera korzystny wpływ również na pozostałe osobowości stworzone przez jaźń duchową,
a z kolei ich uzdrowienie wpływa pozytywnie na nas samych. W rozdziale na
temat choroby psychicznej dowiecie się, że Mikaela, przed swoimi narodzinami, zgodziła się doświadczyć kilku rodzajów poważnych zaburzeń psychicznych, aby uzdrowić siebie oraz kilka innych wcieleń swojej duchowej jaźni.
Możemy zadać sobie w tym momencie pytanie: Dlaczego Duch lub Bóg
pozwalają na pojawienie się choroby psychicznej lub innych form cierpienia? Jedną z przyczyn jest to, że Duch jest z natury nieograniczony. Gdyby
nie pozwalał na zaplanowanie przez jaźń duchową określonych wcieleń lub
przeżyć, ograniczałby się, co jest sprzeczne z jego naturą. Duch zatem pozwala duszy na doświadczenie wszelkich przejawów niewiedzy, lęku, a nawet ciemności.
Gdy jaźń duchowa planuje wcielenie na Ziemi, kieruje się zarówno swoją wiedzą, jak i niewiedzą, miłością i lękiem. Niewiedza przejawia się takimi
fałszywymi przekonaniami, jak: „Jestem nic nie wart”, „Jestem bezsilny/samotny”, „Miłość boli”, „W życiu nie można nikomu ufać” oraz „Życie jest
cierpieniem”. Dusza przyciągnie takie sytuacje życiowe, które będą do nich
pasowały i z czasem, w miarę jak życie będzie odzwierciedlało osobowości
jej własne przekonania, przedostaną się one do jej świadomości. Gdy osobowość uświadomi sobie ich twórczą moc oraz fakt, że świat zewnętrzny jest jedynie odbiciem jej wewnętrznego świata, będzie mogła zacząć je uzdrawiać.
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Uzdrowienie błędnych przeświadczeń wymaga nie tylko intencji i świadomości, lecz także przeżycia pozytywnych sytuacji, które obnażą ich nieprawdziwość. Najłatwiej jest je kreować, gdy zachowujemy się „tak, jakby”
– tak, jakbyśmy naprawdę czuli się wartościowi, jakbyśmy wiedzieli, że jesteśmy silni, że miłość jest bezpieczna, a życie pełne radości. Wraz z upływem czasu oraz dzięki wielokrotnemu przeżyciu pozytywnych doświadczeń,
transformujemy nasze fałszywe przekonania. Co najważniejsze, nie możemy
ich przekształcić, zmuszając się do zmiany myślenia. Wymaga to zmiany odczuć. Czy czuję, że jestem wartościowy, silny i wiem, że nie jestem sam? Czy
czuję obecność Ducha i Miłości, jaką obdarzył mnie Wszechświat? Czy odczuwam radość i zaufanie do życia? Aby naprawdę uwolnić błędne przekonania, należy dokonać zmiany na poziomie odczuwania. Może to być praca na całe życie.
W jaki sposób możemy uzdrowić swoje fałszywe przekonania, skoro świat
zewnętrzny wciąż nam je odzwierciedla i stale doświadczamy sytuacji, a nawet przeżywamy całe wcielenia, które potwierdzają nam prawdziwość tych
przekonań? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć, że cierpienie wynika z opowieści, które sami sobie opowiadamy. Sytuacja, w której partner od nas odchodzi, nie jest sama w sobie ani dobra, ani zła. Jeśli
jednak zaczynamy myśleć: „Nikt mnie nigdy nie pokocha” lub „Nigdy nie
będę szczęśliwy”, tworzymy opowieść, która wywołuje cierpienie. Zanim jeszcze umysł wymyśli taką historię, znajdujemy się w momencie, który Jeszua
nazywa momentem wyboru. Podejmujemy wtedy decyzję odnośnie do tego,
jaka będzie nasza odpowiedź na daną sytuację zewnętrzną. Reagujemy na
nią z pewnego miejsca w swoim wnętrzu. Gdy uświadamiamy sobie istnienie tej wewnętrznej przestrzeni, zdajemy sobie również sprawę z tego, kim
naprawdę jesteśmy. Nie jesteśmy ofiarami, ale potężnymi twórcami. Świadomość tego przynosi nam uzdrowienie.
Dusza wykorzystuje trudności i kryzysy życiowe do stworzenia sytuacji,
w której zachodzi konieczność dokonania wyboru. Gdybyśmy nigdy nie doświadczali wyzwań ani kryzysów i prowadzili spokojne życie w otoczeniu
kochających ludzi, nie musielibyśmy podejmować decyzji. Ziemska osobowość byłaby szczęśliwa, ale nie mielibyśmy motywacji do tego, by zajrzeć
we własne wnętrze, przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteśmy i świadomie wybrać uzdrowienie. Dusza, która pragnie zintegrować nieuzdrowione
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aspekty, miałaby odczucie, iż czegoś jej brakuje i odczuwałaby ciężar swych
fałszywych przekonań. Ona pragnie uzdrowić się od środka. Ponieważ jesteśmy fizycznym przedłużeniem duszy, znajdujemy się „wewnątrz” niej, dzięki czemu możemy doprowadzić do jej uzdrowienia.
Nie jesteśmy skazani na nieustanne cierpienie przed uzdrowieniem pewnych aspektów duszy. Jak zauważyła Pamela Kribbe: „Proces rozwoju nie
przebiega liniowo. Wcielenia z wieloma negatywnymi przeżyciami są przeplatane dużo spokojniejszymi inkarnacjami, dzięki czemu dusza może dojść
do siebie po traumatycznych doświadczeniach i skoncentrować się na innych aspektach istnienia. Dusza nie jest zmuszana do ciągłego przeżywania
negatywnych doświadczeń do czasu, aż coś «nie zrozumie.»” Ostatecznie –
chociaż może wydawać się inaczej – dusza pragnie, byśmy się uzdrawiali,
dopóty całkowicie nie zanurzymy się w radości istnienia.

Przeciwieństwa
Nasz duchowy Dom wygląda mniej więcej tak, jak zwykle się go przedstawia. Jest to rzeczywistość pełna wszechogarniającego spokoju, miłości,
radości i światła. Nie doświadczamy w niej żadnych kontrastów. Pragniemy
wrócić na Ziemię i planujemy swoje nowe wcielenia, ponieważ jest to świat
silnych kontrastów (dualistyczny): góra i dół, ciepło i zimno, dobro i zło, miłość i jej brak. Dusza uczy się za pomocą przeciwieństw. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy. Służą one także generowaniu
intensywnych odczuć, dzięki którym rozwijamy się i uczymy. Doświadczane
przez nas emocje są tak silnie, ponieważ zapominamy, że życie na Ziemi jest
tylko sztuką na scenie, do której scenariusz piszemy my sami. Wierząc w iluzję ziemskiego życia, bierzemy je na poważnie. Intensywne odczuwanie przyspiesza naszą ewolucję – pod warunkiem że świadomie odczujemy swoje emocje, obdarzymy je miłością i nauczymy się z nimi pracować. Istoty duchowe
często wspominają o ogromnych możliwościach rozwoju duchowego na Ziemi, gdzie – podczas zaledwie jednego wcielenia – można rozwinąć się dużo
bardziej niż na planie duchowym w stosunkowo dłuższym okresie „czasu”.
Szczególnie wyraźny kontrast ma miejsce w takich planach przedurodzenionych, które zakładają naukę za pomocą przeciwieństw. W przypad60

ku takiej matrycy życia dusza planuje doświadczyć dokładnego przeciwieństwa tego, czego najbardziej pragnie się nauczyć. Istnieje nieskończona ilość
różnych wariantów takich planów. W dzisiejszych czasach dusze pragnące
uczyć się świadomości Jedności często planują przyjście na świat w rodzinie, w której czują się odmieńcami. Doświadczają konfliktów interpersonalnych, a nawet ostracyzmu, co sprawia, że czują się oddzielone. Odczuwany
przez nie ból kieruje je do wnętrza, dzięki czemu, z czasem zyskują głębokie, wewnętrzne poczucie, że mieszka w nich Boskość. Gdy poczują w sobie
tę Świętość, są w stanie poczuć ją w każdym człowieku. Uświadamiają sobie, że Boskość przenika wszystkie rzeczy i istoty – stanowi esencję Wszystkiego, co istnieje. Jest to początek świadomości Jedności, ku której obecnie
ludzkość w szybkim tempie zmierza.

Wyzwania życiowe służą osobowości
Często słyszę pytanie: „Dlaczego muszę cierpieć, aby moja dusza mogła
się rozwinąć i uzdrowić?”. Odpowiedź na nie brzmi: wyzwania życiowe służą nie tylko duszy, ale także wcielonej osobowości.
John Friedlander, poważany nauczyciel parapsychologii, uzdrowiciel
i medium, udziela odpowiedzi na to pytanie, posługując się pewnym przykładem. Powiedzmy, że ktoś, wykonując przez wiele lat kilka różnych zawodów, pracował z bardzo trudnymi ludźmi. Praca ta była męcząca i uciążliwa. Czasem czuł, że przekracza jego możliwości. Często marzył o wygranej
na loterii, dzięki której mógłby odejść na wczesną emeryturę i, jak powtarzał
swoim przyjaciołom, „nigdy więcej nie pracować z tymi idiotami”.
Jeśli jego życiowym planem jest nauka życzliwości i hojności, istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że uda mu się wygrać na loterii. W jego aurze będzie dominowała energia związana z zaplanowaną przez niego lekcją
życiową, która przyciągnie właśnie takie doświadczenia. Egoistyczny umysł
nie rozumie połączenia pomiędzy „pracą z idiotami” a uczeniem się życzliwości i hojności, dlatego też osoba ta może mieć poczucie, że to, co się jej
w życiu przytrafia, jest niesprawiedliwe lub nawet zbyt surowe. A jednak,
rozwijając w sobie życzliwość i hojność, wzbogaca samego siebie i swoją duszę. Pozostaje w nieskończenie pięknej i ważnej symbiozie z własną duszą.
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Planowanie przedurodzeniowe
Po zakończeniu życia na Ziemi, ponownie łączymy się ze swoją duszą*.
Stwierdzenie to jest w pewnym sensie mylące, ponieważ nigdy nie jesteśmy
od niej oddzieleni. Niemniej jednak, nasza świadomość po śmierci w większym stopniu jednoczy się ze świadomością duszy. Fala oceanu nigdy nie
jest oddzielona od oceanu, ale gdy umiera, łączy się z nim w taki sam sposób, w jaki my jednoczymy się po śmierci z własną duszą. To, co przynosimy ze sobą z powrotem – wszystkie doświadczenia z danego wcielenia –
wzbogaca naszą duszę.
W końcu dusza znów zapragnie życia w materii i rozpocznie się proces
tworzenia nowej osobowości. Gdy nadejdzie czas na kolejne wcielenie, dojdzie do ukształtowania nowej osobowości, którą będziemy przejawiać w kolejnym wcieleniu. Osobowość ta będzie nowa w tym sensie, że w kolejnym
wcieleniu nie będziemy tacy sami jak teraz, podobnie jak teraz nie jesteśmy
tacy, jak w poprzednich wcieleniach. Te święte narodziny nowej osobowości nie dokonują się tylko z inicjatywy duszy, ale we współpracy z Duchem.
Nowa, wyłaniająca się osobowość ma swoje życie i własną świadomość. Odczuwa połączenie z duszą, jak dziecko z matką, i zdaje sobie sprawę z istnienia większej mądrości.
W pewnym momencie, gdy pragnienie doświadczenia nowego wcielenia
ulegnie wzmocnieniu, odbędzie się sesja planowania nowego życia, podczas
której opracowana zostanie życiowa strategia. Staci Wells mówi, że przypomina ona „przymierzanie okrycia osobowości przez duszę”. Na tym etapie
przewodnicy duchowi przekazują informacje, które służą wyjaśnieniu sensu wszelkich wyzwań i przedstawieniu możliwości, jakie osobowość napotka w swoim życiu. Osobowość może wtedy wyrazić swoje odczucia i wątpliwości oraz zadać pytania. Jeśli zastanawia się nad jakąkolwiek częścią
swojego nowego planu życiowego, dusza wraz z przewodnikami udzielą jej
swego kochającego i współczującego wsparcia.
Ponieważ posiadamy wolną wolę, musimy wyrazić zgodę, aby dany plan
został wcielony. Chociaż możemy sprzeciwiać się, a nawet odmówić jego re*
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Ściśle rzecz biorąc, osobowość jest wieczna. Omówienie tego zagadnienia wykracza poza możliwości tej książki. Zainteresowanych czytelników zachęcam do przeczytania Psychic Psychology: Energy Skills for Life and
Relationships (z ang. Parapsychologia: energetyczne umiejętności służące życiu i relacjom) Johna Friedlandera i Glorii Hemsher, którzy w sposób wyczerpujący i szczegółowy wyjaśniają to zagadnienie.

alizacji, zwykle czujemy tak ogromną życzliwość i mądrość swojej duszy
oraz przewodników, że się zgadzamy. Dusza jest wdzięczna za tę zgodę i za
wszystko, co robimy w nowym wcieleniu. Zarówno ona, jak i przewodnicy
darzą nas głębokim szacunkiem za wykazaną odwagę.
Duch oraz dusza tworzą plan wcielenia w sposób intuicyjny, a nie analityczny. Dusza wie, nad czym powinna pracować, i pragnie doświadczeń związanych z tymi aspektami. Duch reaguje na te pragnienia, prezentując duszy różne możliwe warianty jej życiowego planu. Dusza odbiera je, niczym
obrazy na ekranie telewizora. Proces planowania jest trudny do zmierzenia
w kategoriach czasu linearnego, a czas jego trwania jest różny w przypadku każdej duszy.
Z powodu przyjętego na potrzeby tej książki języka, możecie odnieść mylne wrażenie, że planowanie przedurodzeniowe jest procesem analitycznym.
Próbujemy tu omówić zjawisko międzywymiarowe przy użyciu języka z rzeczywistości trójwymiarowej oraz pojąć je naszym umysłem, co nie jest do
końca możliwe. Nie jesteśmy w stanie opisać słowami całej wspaniałości
i doniosłości procesu planowania przedurodzeniowego, podobnie jak innych
zjawisk międzywymiarowych.

Wolna wola
Wolna wola jest nierozerwalnie związana z planowaniem przeurodzeniowym. Aby zrozumieć to połączenie, posłużmy się przykładem. Nazwę tę
duszę imieniem George (chociaż dusza jest androgyniczna). George przeżył
wiele wcieleń, w których odstąpił od poczynionych przed swoimi narodzinami planów, spełniając cudze oczekiwania. Innymi słowy, przed narodzinami pragnął uczyć się i rozwijać w określony sposób, ale gdy już znalazł się
na Ziemi, pozwalał innym dyktować, jak powinien przeżyć swoje życie. Dokonując przeglądu swojego wcielenia, do czego zwykle dochodzi po śmierci, George zauważył, że przejawia taką skłonność i postanowił ją uzdrowić.
Dlatego też, na poziomie duchowym, zaplanował zabrać ze sobą do ciała fizycznego energię przejawiającą się tendencją do ustępowania innym.
Załóżmy, że inna dusza z grupy dusz George’a (zbiór dusz, które są mniej
więcej na tym samym etapie rozwojowym oraz wielokrotnie wcielają się jed63

nocześnie, odgrywając względem siebie każdą możliwą rolę) miała dokładnie
odwrotną skłonność. Nazwijmy ją Sally. Wykazywała ona tendencję do rozkazywania innym i narzucania im swojej woli. Dokonując przeglądu swojego wcielenia, Sally dostrzegła u siebie tę skłonność i postanowiła ją uzdrowić. Dlatego też, na poziomie duchowym, zaplanowała zabrać ze sobą do
swojego fizycznego ciała energię przejawiającą się tendencją do dominowania nad innymi.
George, świadom jej zamierzeń, zakomunikował jej: „Widzę, że chcesz
uzdrowić swoją skłonność do dominowania nad innymi. Ja zamierzam
uzdrowić swoją tendencję do ulegania innym. Weźmy ślub, gdy będę miał
trzydzieści lat. Wiem, że prawdopodobnie będzie to burzliwe małżeństwo,
ale być może ja nauczę się walczyć o siebie, a ty szanować życzenia innych”.
Dostrzegając wielką mądrość tego planu oraz potencjał duchowego rozwoju,
Sally z radością na niego przystała. Takiej współpracy często towarzyszy poczucie radości, nawet jeśli dusze planują trudne dla siebie doświadczenia.
Załóżmy, że w wieku dwudziestu pięciu lat George rozpoczął pracę u kogoś, kto nim poniewierał, nie szanował go i był dla niego niemiły. George zmobilizował się i wyraził swój sprzeciw. Zakomunikował swojemu pracodawcy:
„Dość. Nie możesz mnie tak traktować. Jeśli chcesz, bym tu dalej pracował,
musisz traktować mnie z szacunkiem i życzliwością”. W tym momencie doszło do ogromnego podwyższenia wibracji George’a. Jeśli będzie on w stanie
utrzymać tę podwyższoną wibrację aż do ukończenia trzydziestego roku życia, a Sally nie podniesie w tym czasie swojej, to – zgodnie z Prawem Przyciągania – pewnie w ogóle się nie poznają, a nawet jeśli, nie będzie między
nimi żadnego przyciągania. W obu przypadkach nie dojdzie do zaplanowanego wcześniej małżeństwa, ponieważ będą oni mieli zbyt różne wibracje.
(Dusza Sally oczywiście wzięła taką możliwość pod uwagę podczas swojej
sesji planowania przedurodzeniowego i stworzyła „plan B”, polegający na
spotkaniu innego partnera, który umożliwi jej otrzymanie lekcji życiowej.)
Ta zmyślona historia zgrabnie ilustruje rolę wolnej woli w planowaniu
wcielenia przed narodzinami. George wykorzystał swoją wolę do przyswojenia opracowanej przez siebie lekcji (zdobycia umiejętności walczenia o siebie i życia w zgodzie ze sobą), co wyeliminowało potrzebę przeżycia zaplanowanego przez niego wcześniej doświadczenia, jakim miało być trudne
małżeństwo.
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Nowy człowiek
Wyzwania życiowe przynoszą ogromne możliwości rozwoju, zarówno dla
osobowości, jak i dla duszy. Nie oznacza to, że cierpienie jest niezbędne. Jako
istoty ludzkie posiadamy pełną władzę nad eksploracją swojej świadomości
i nad własną mocą twórczą. Przez tysiące lat podejmowaliśmy decyzje oparte w głównej mierze na lęku oraz wierze w oddzielenie. Proces ten zaczyna
się teraz odwracać, w miarę jak nasze decyzje coraz bardziej opierają się na
miłości i współczuciu. Ludzkość znajduje się obecnie na początkowym etapie ewolucji duchowej dojrzałości. Jak powiedział Jeszua:
„Chociaż zgłębianie przeciwieństw miało swój cel, nadszedł
czas na stworzenie nowej równowagi i wyjście poza rozwój poprzez cierpienie. Może być ono narzędziem przebudzenia, ale
nie oznacza to, że nie możecie starać się zrobić wszystkiego, co
w waszej mocy, by rozwijać się w inny, bardziej radosny sposób.
Nie oceniamy cierpienia ani negatywnych energii, ale zrobimy
wszystko, by pomóc wam je przekroczyć.
Ludzkość rozwija się i coraz bardziej zdaje sobie sprawę
z Jedności wszelkich przejawów życia. Jest teraz w stanie przełamać iluzję lęku i oddzielenia oraz realizować swoje prawdziwe powołanie. Jest nim inspirowanie do zmian oraz stawanie
się bramą do Nowej Ziemi, która jest domem dla wielu różnych
istot, żyjących ze sobą w pokoju, radości i twórczości”.
Nowa ludzkość przekroczy paradygmat rozwoju poprzez cierpienie. Naszą główną motywacją do rozwoju i nauki staną się, zamiast lęku, ciekawość, twórczość i miłość. W miarę jak nasz strach będzie ustępował, zyskamy
większe poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość przejawiania naturalnej
ciekawości wobec siebie nawzajem. Zrezygnujemy z niepotrzebnych ograniczeń i pozwolimy sobie poczuć innych ludzi oraz kontaktować się ze sobą
w głęboko empatyczny sposób. Gdy zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy
wolni i bezpieczni, będziemy w większym stopniu motywować się twórczością, aby móc wyrażać siebie w niepohamowany i radosny sposób oraz dzielić się z innymi sobą i własną obfitością. Miłość – poddanie się i zjednocze65

nie z tym, co potężniejsze od nas – doprowadzi do takiego rozwoju ludzkiej
świadomości, jakiego jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić.

Zwalczanie trudności życiowych
Bunt przeciwko życiu oraz problemom często przejawia się podejściem
typu: „Zwalczę to”. Jeśli deklarujesz Wszechświatowi, że zamierzasz coś
„pokonać”, rozkazujesz mu tym samym, aby zaserwował ci jeszcze większą
dawkę tego, czego tak naprawdę nie chcesz.
Gdy emanujesz energią zwalczania (lub jakimikolwiek jej odmianami,
takimi jak walka, pokonywanie lub podbijanie), Wszechświat rejestruje tę
wibrację i posłusznie przyciąga do ciebie harmonizujące z nią wydarzenia.
Niezależnie od twoich świadomych intencji, przejawi dookoła ciebie te wibracje, z którymi harmonizujesz.
Kiedy myślicie: „Chcę to pokonać”, komórki waszego ciała tak przetwarzają tę informację, że w konsekwencji doprowadzają do rozwoju choroby.
Uniemożliwiacie sobie w ten sposób doświadczenie uzdrowienia. Energia
związana z pragnieniem zwalczania czegokolwiek może również przejawić
się w innych obszarach życia, takich jak bogactwo, relacje międzyludzkie
oraz okoliczności życiowe.
W pewnych sytuacjach, jak na przykład podczas walki z nowotworem,
możecie mieć poczucie, że „przezwyciężacie” swoje wyzwania życiowe. Jeśli dojdzie do wyleczenia, nie stanie się tak dzięki energii walki, lecz raczej
pomimo niej. Będzie to oznaczało, że większa część energii waszych myśli,
słów i działań rezonuje na znacznie wyższej częstotliwości niż energia walki, nawet jeśli wasz świadomy umysł wierzył w zaangażowanie w tak zwaną „walkę przeciwko rakowi”.
Przez tysiące lat ludzie na całym świecie nieświadomie uczynili walkę
nieodłączną częścią swojego życia, usiłując przezwyciężyć wszelkie trudności życiowe. Postępując w ten sposób, nie osiągniemy jednak pokoju,
radości, dobrobytu, uzdrowienia ani wszelkich innych błogosławieństw
Wszechświata. Doświadczymy ich dopiero wtedy, gdy pogodzimy się ze
wszystkim.
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Po co pytać: „Dlaczego?”
Gdy pytamy, dlaczego coś się nam przytrafiło, tworzymy wir energii, który
przyciąga poszukiwaną przez nas odpowiedź. Niezależnie od tego, czy nasz
umysł uświadomi sobie tę przyczynę, czy też nie, energia, którą przyciągniemy do siebie, będzie dla nas głęboko uzdrawiająca. Nie sugeruję, iż powinniśmy obsesyjnie koncentrować się na znalezieniu przyczyn wszystkiego, co
się nam przydarza – wręcz przeciwnie. Do najgłębszego uzdrowienia dochodzi wtedy, gdy zadajemy pytanie, a następnie uwalniamy je do Wszechświata, jakbyśmy wypuścili ku niebu nadmuchany balonik. Gdy pytamy: „dlaczego?”, Wszechświat nam odpowiada, ale nie zawsze robi to w taki sposób,
jaki preferujemy lub który świadomie rozpoznamy.
Jeśli odkrywanie głębszego sensu wydarzeń życiowych jest dla nas korzystne, dlaczego nie pamiętamy tego, co zaplanowaliśmy przed narodzinami? Istnieje ku temu kilka powodów. Jak już pisałem, brak wspomnień
związanych z „tą drugą stroną” sprawia, że życie na Ziemi wydaje się nam
bardziej rzeczywiste. Przeżywamy silniej, targają nami skrajne uczucia, dzięki którym wiele się uczymy. Ponadto, gdybyśmy posiadali tego rodzaju wspomnienia, przypominałoby to podejście do sprawdzianu w szkole z gotowymi
odpowiedziami – niewiele byśmy z tego wynieśli. Znacznie więcej osiągniemy, szukając odpowiedzi i samodzielnie je w sobie integrując. Poza tym odkrywanie pytań, które nas nurtują, oraz poszukiwanie na nie odpowiedzi jest
istotną częścią naszej podróży. Gdybyśmy znali wszystkie odpowiedzi, nigdy nie zadawalibyśmy pytań.
Ostatecznie nie chodzi o to, by rozpracować całą strategię naszego planu
przedurodzeniowego, ale o to, by poddać się swojemu sercu. Gdy podążamy za jego wołaniem, realizujemy swój życiowy plan, nawet jeśli nasz umysł
nie jest jego świadom.

Świadomość ofiary
Obecnie na naszej planecie zachodzi wielka przemiana świadomości. Zależy ona od tego, czy podnosimy swoje wibracje, a więc kierujemy się miłością
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na tyle, na ile potrafimy. Podnosząc swoje wibracje, podnosimy również energię Ziemi. Przewodnicy duchowi, anioły, nasi bliscy oraz inne istoty z niefizycznego świata mogą nam wysyłać miłość, mądrość, światło oraz inspirację, ale
musimy je umieć przyjąć i przejawić w swoim życiu. Istoty duchowe, darzące
nas miłością i pomagające nam, nie mogą za nas zmienić naszej świadomości.
Świadomość ofiary – przekonanie o byciu skrzywdzonym przez jakąś
osobę, wskutek jakiegoś wydarzenia lub ogólnie, w życiu – wibruje na bardzo niskiej częstotliwości. Gdy zaczynamy rozumieć, że jesteśmy potężnymi
twórcami wszystkich swoich doświadczeń, nawet jeśli nie wiemy, jak i dlaczego je stworzyliśmy, wychodzimy ze świadomości ofiary i podnosimy swoją
wibrację, a tym samym również energię całej Ziemi. Jeśli przed narodzinami naszym zamiarem było (lub jest obecnie) przyczynienie się do przemiany ludzkiej świadomości, to rezygnacja z mentalności ofiary jest doskonałym na to sposobem.
Świadomość ofiary jest fałszywym przekonaniem, które zakorzeniło się
w naszym ograniczonym sposobie myślenia. Przynosi ono kuszące korzyści:
jest sposobem na uzyskanie czyjegoś współczucia lub nawiązania więzi z innymi, którzy również uważają się za ofiary. Nie należy osądzać takiego podejścia, ponieważ łatwo jest wierzyć w coś, czego nas uczono, a pragnienie
uzyskania pomocy oraz nawiązania więzi z innymi jest naturalne. Moją intencją nie jest potępianie świadomości ofiary, ale zwrócenie uwagi na to, że
jest ona naszym wyborem.
Zawsze możemy dokonać innego wyboru i przypomnieć sobie o swojej
prawdziwej tożsamości i mocy – przejawach wiecznej duszy, która zaplanowała obecne wcielenie. Możemy uświadomić sobie, że jesteśmy twórcami,
a nie ofiarami naszych doświadczeń, a tym samym przysłużyć się podniesieniu energii całego świata.
Świadomość ofiary ma tendencję do utrwalania się. Gdy wierzymy, że jesteśmy ofiarami, nasza energia wibruje na określonej częstotliwości i przyciąga do nas doświadczenia, które potwierdzają, iż rzeczywiście nimi jesteśmy.
Jednym ze sposobów na przełamanie tego zaklętego kręgu jest uwolnienie
się od obwiniania, ponieważ dostraja nas ono do tej niskiej wibracji. Dużo
łatwiej jest nam pozbyć się go, gdy przejmujemy odpowiedzialność za realizację własnych planów życiowych. Odpowiedzialność osobista jest płodnym
gruntem dla wzrostu świadomości oraz samopoznania.
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Osądzanie
Osądzanie, podobnie jak wzorzec ofiary, również wibruje na bardzo niskiej częstotliwości. Prowadzi do poczucia oddzielenia, które z kolei budzi
lęk – przyczynę większości problemów na całym świecie. Obecna przemiana
ludzkiej świadomości stanowi, po części, powrót do Jedności lub świadomości jedności, która jest naturalnym stanem istnienia w naszym duchowym
Domu. Osądzanie uniemożliwia nam osiągnięcie tej świadomości, ponieważ oddziela nas od siebie nawzajem. Gdy zdajemy sobie sprawę z istnienia fenomenu planowania przedurodzeniowego, łatwiej jest nam zrezygnować z osądzania innych, ponieważ zaczynamy rozumieć, że wszystkie plany
życiowe zrodziły się z miłości i mądrości.
Społeczeństwo wyjątkowo surowo ocenia ludzi, którzy doświadczyli takich
zjawisk, jak bezdomność, alkoholizm, narkomania oraz AIDS: „Ona musi się
w końcu pozbierać”, „Zbyt słabo się stara”, „Ona jest słaba” i „On musi wziąć
się w garść”. Osądzanie ludzi chorych na AIDS jest szczególnie surowe: „Pewnie był rozwiązły”, „Zasłużyła sobie na to” i „AIDS to kara boska za homoseksualizm”. Tak naprawdę tego rodzaju doświadczenia zostały zaplanowane jeszcze przed narodzinami i są bardzo odważnymi decyzjami, których wielu nie
odważyłoby się podjąć. Gdy zaczynamy pojmować proces planowania wcieleń, wyzbywamy się osądów, które zostają zastąpione szacunkiem oraz podziwem dla odważnych dusz, które zmagają się z tak trudnymi wyzwaniami.
Mechanizm osądzania można wykorzystać do wglądu w swój plan życiowy. Zadajcie sobie pytanie: „Jaką cechę najbardziej osądzam w ludziach, którzy mnie otaczają?”. A następnie: „Jakie jest jej przeciwieństwo?”. Istnieje
duże prawdopodobieństwo, że przed narodzinami zdecydowaliście się rozwinąć i wyrażać przeciwną cechę do tej, którą osądzacie. Jeśli chodzi natomiast o tę osądzaną przez was cechę, to prawdopodobnie sami ją przejawialiście w poprzednim wcieleniu i z całą pewnością nadal (do pewnego stopnia)
ją posiadacie. Osądzanie innych jest tak naprawdę zamaskowanym osądzaniem samego siebie. Gdybyśmy nie posiadali jakiejś cechy, z pewnością nie
ocenialibyśmy jej w innych lub nawet nie umielibyśmy jej rozpoznać.
Sytuacje zewnętrzne są zawsze projekcjami naszej wewnętrznej rzeczywistości, dlatego też nie możemy przestać oceniać innych, dopóki całkowicie
nie przestaniemy osądzać samych siebie. Nie wystarczy, że będziemy wyrażać
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się oraz działać w sposób nieosądzający. Najważniejsze jest to, jak sami siebie odbieramy, ponieważ świadczy to o tym, jak naprawdę odbieramy innych.
Należy uważać, aby nie popaść w pułapkę „osądzania samego osądzania”. Chociaż nikt nie lubi być oceniany, mieliśmy swoje powody ku temu,
by narodzić się w takich czasach, w których jest to zjawisko powszechne.
Osądzanie może być potężnym nauczycielem i niektórzy z nas właśnie dzięki niemu uczą się najwięcej. W ten sposób skutecznie rozwijamy empatię,
współczucie, niezależność emocjonalną oraz wiele innych boskich cech. Życie, które zaplanowaliśmy przed narodzinami, jest dla nas okazją do ich rozwinięcia i wyrażania.

Gniew wobec duszy
Jeśli przeżyliście traumatyczne doświadczenie i macie poczucie, że zostało
ono zaplanowane przez waszą duszę, możecie odczuć wobec niej gniew. Nie
oceniajcie tej złości ani nie potępiajcie za nią samych siebie. Tak naprawdę
wszystkie wasze emocje są jak najbardziej zrozumiałe, naturalne, słuszne
i prawdziwe. Szanujcie je. Nie próbujcie ich tłumić – obejmijcie je z miłością.
Wiedzcie, że nimi nie jesteście. Emocje są czymś, co nosimy ze sobą. Dlatego też, gdy jesteśmy gotowi, możemy je odstawić – jak swój bagaż.
Jeszua w rozmowie ze mną nawiązał do złości, jaką możemy odczuwać
wobec własnej duszy:
„Nie traktuj gniewu jako posłannika prawdy, przyjmując, że
«dusza dokonała złych wyborów». Spójrz na niego jako na posłannika najbardziej skrzywdzonej części swojej istoty, jak na
dziecko, które potrzebuje twojej uwagi i mocy uzdrawiania. Nie
martw się, że gniew oddzieli cię od twojej duszy, ani o to, że
poczuje się ona urażona. Odczuwanie gniewu jest w porządku.
Trzymaj rozzłoszczone dziecko w swoich ramionach i obserwuj, co się wydarza. Przekonasz się, że jest ono nie tylko
rozzłoszczone, ale także bardzo osamotnione i smutne. Pragnie twojego towarzystwa i przewodnictwa. Do uzdrowienia dochodzi w momencie, gdy nawiązujesz kontakt z tym dzieckiem
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w przestrzeni swojego serca. Jeśli do tego dojdzie, dostroisz się
do duszy – miłość będzie przepływać przez ciebie i uzdrawiać
cię od środka.
Pracuj z gniewem, lecz nie walcz z nim. Zranione części twojej istoty potrzebują odczuć energię mądrego, łagodnego i współczującego rodzica”.

Opór
Cierpimy, gdy stawiamy opór takim emocjom, jak lęk i gniew, które mogą
stanowić reakcję na pewne zdarzenia życiowe. Powiedzenie: „Wzmacniasz to,
na czym się koncentrujesz”, jest prawdziwe. Gdy skupiamy na czymś swoją uwagę, zasilamy to swoją energią, a opór jest potężną formą koncentracji.
W jaki zatem sposób możemy uwolnić się od oporu przed negatywnymi emocjami, takimi jak lęk i gniew, a co za tym idzie, pozwolić na ich uzdrowienie?
Aby to zrobić, musimy zachowywać się tak, jakbyśmy nie odczuwali takich emocji. Ja sam na przykład odczuwałem lęk w związku z ujawnieniem
faktu, że doświadczyłem przemocy w dzieciństwie. (Również się tego wstydziłem.) Jest to dla mnie bardzo osobista sprawa. Zanim o tym napisałem,
miałem poczucie, że obnażę się przed całym światem. Gdybym pozwolił sobie na to, by kierowały mną mój lęk i wstyd, nie podzieliłbym się z wami tym
aspektem mojego życia. Zadałem sobie jednak pytanie: „Co zrobiłaby odwaga?”. Otwierając się w ten sposób, stałem się bezbronny – a w bezbronności tkwi wielka moc. Czuję teraz większy szacunek do samego siebie i większe poczucie własnej wartości, ponieważ zmierzyłem się z moimi emocjami,
które w efekcie – w większości – zniknęły. Współpracujące ze mną media
również otwarcie opowiadają o niektórych swoich trudnych sytuacjach życiowych na łamach tej książki. Wcale nie jesteśmy odważniejsi niż wy. Wszyscy możemy uwalniać się od oporu przed pewnymi okolicznościami oraz wydarzeniami dzięki zdobyciu się na coś, co podpowiada nam nasza odwaga.
Jeśli uważacie, że brak wam odwagi, pamiętajcie, że planując swoje życie
przed narodzinami, mogliście się przestraszyć i odmówić realizacji tego planu. Wykazaliście się jednak odwagą i wyraziliście zgodę. Jedynie najodważniejsze dusze wybierają życie na Ziemi. Jesteście jednymi z nich. Im trudniej71

szy jest plan, na który przystaliście, tym większą wykazaliście się odwagą.
Jeśli zapomnieliście o tym, jak bardzo jesteście dzielni, książka ta pomoże
wam sobie o tym przypomnieć.
Gdy pojawia się lęk, pamiętajcie: jeszcze przed swoimi narodzinami wiedzieliście, że będzie on dominującym aspektem waszego ziemskiego życia.
Poznanie go w ciele fizycznym jest częścią waszego planu. Bądźcie zatem
pewni: Tylko odważni planują odczuwanie lęku. Możecie wykorzystać swoją odwagę do transformacji lęku w miłość. To, że przyjęliście ciało fizyczne, jest dowodem na to, że tę odwagę posiadacie. Pragnienie przekształcenia lęku w miłość jest jednym z powodów, dlaczego zdecydowaliście się na
życie w tym szczególnym czasie przemiany świadomości.

Jesteśmy tu po to, aby się uzdrowić
Na najbardziej podstawowym poziomie kontrakt, jaki zawieramy przed
narodzinami, jest taki sam dla wszystkich. Polega na zaakceptowaniu i przekształceniu wszystkich nieharmonijnych (pozbawionych miłości) energii.
Niezdrowe energie z poprzednich wcieleń powracają do nas, abyśmy mogli
je uzdrowić. Wszyscy przed swoimi narodzinami poprosiliśmy o tę możliwość – był to tak naprawdę warunek przyjścia na świat fizyczny w tych właśnie czasach. Dlatego też obecne wcielenie jest niezwykle ważne z perspektywy kosmicznego kalendarza. Jesteśmy tutaj, aby się zintegrować, a co za
tym idzie – uzdrowić pozostałości wszelkiej nieharmonijnej energii ze wszystkich swoich wcieleń, zarówno fizycznych, jak i niefizycznych.
Gdy stawiamy opór przed jakimkolwiek aspektem życia, opieramy się
również uzdrowieniu. Gdy występuje blokada przed czymkolwiek, tak naprawdę wszystko jest zablokowane. Dlatego też, ostatecznym celem każdej
życiowej trudności jest pogodzenie się z tym, czemu do tej pory stawialiśmy
opór. Każde wyzwanie zostaje zatem uzdrowione w ten sam sposób: poprzez
uświadomienie sobie mocy naszych myśli, słów i czynów. To, jak doświadczamy życia, nie zależy od konkretnego planu życiowego, ale od naszych reakcji na różne sytuacje. Reakcje te – myśli, słowa oraz działania przejawiające się w każdym momencie życia – składają się na nasze doświadczanie
oraz mogą służyć uzdrowieniu.
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Świadomość istnienia fenomenu planowania przedurodzeniowego może
być niezwykle pomocna i głęboko uzdrawiająca. Gdy zdajemy sobie sprawę,
że zaplanowaliśmy swoje życie, wiemy, że wszystko, co się nam przydarza,
ma głęboki sens i cel. A wtedy nieskończenie łatwiej jest nam myśleć, mówić i działać w pełen miłości sposób. Gdy podchodzimy do życia z miłością,
nasz opór przeradza się w akceptację, która z kolei przekształca się w otwartość, a następnie we wdzięczność za doświadczenia, które otwierają nasze
serca i służą rozwojowi duszy.
Wcieliliśmy się na Ziemi w tych właśnie czasach, aby uzdrowić się dzięki odzyskaniu świadomości samych siebie jako istot duchowych. Do uzdrowienia dochodzi wtedy, gdy dostrzegamy światło duszy i zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to właśnie my nim jesteśmy.

Spodobał Ci się fragment,
który przeczytałeś?
Zamów książkę
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