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Co to jest dusza?
Dusza jest to część Stwórcy, 
bezpośredni element łączności. jej 
obecność powoduje, że czujemy coś, 
co jest dla nas  pierwszym, głównym, 
zasadniczym elementem, lecz nie 
możemy tego zinterpretować.
Dusza w swoim życiu odbiera wyłącznie 
to, na co pozawalają jej zmysły, na co 
pozwala jej wzrost, jej natura. 

Co to jest duchowe  poznanie ?
Jeżeli ukryta przed nami jest nawet 
niewielka wiedza, blaknie światło 
całej mądrości, ponieważ wszystkie jej 
części są połączone między sobą tak, że 
wyrażają sobą jedną całość.

Zamiar 
To rodzaj odczucia, które wynika w 
sercu człowieka. Zamiar jest ustawiony 
ponad wszystko. Jest to takie działanie 
gdzie człowiek czuje, że za chwilę ma je 
dokonać.

DLACZEGO TU ŻYJEMY ?

 Dosyć często zwracamy uwagę na rzeczy otaczającej 
nas rzeczywistości, wystpujęce w różnej postaci. Czasami ta 
rzeczywistość nas przeraża, a czasami jest bardzo sprzyjająca 
i we wszystkim tym, co widzimy powinniśmy znaleźć cel. 
Dlaczego tu żyjemy? Dlaczego przyszliśmy na tę ziemię? Jaki 
jest sens naszego istnienia i egzystencji? Człowiek dorastając 
zaczyna rozumieć, że jego istnienie jest czymś więcej niż zwykłe 
egzystencjalne postępowanie i istnienie ze względu na to, żeby 
zjeść czy zadowolić się. Poszukiwania doprowadzają go do 
odnalezienia subtelnej formy, części, która na dzień dzisiejszy 
nie jest mu znana. I znajduje, że we wnętrzu jest coś, co 
wykracza poza jego pojęcia, a jednocześnie steruje wszystkim. 
Wykracza poza jego światopogląd, jest siłą motywującą do 
wszystkich działań. Kiedy skupi się i zagłębi w czytanie tekstów 
mędrców zauważy, że tym czymś jest jego mała, znikoma 
dusza. Jak czarna kropka, niezauważalna. A jednocześnie 
wielka i potężna wielkości niezrównanej. I o d momentu 
ujrzenia stojąca przed nim rzeczywistość obraca się w inną 
stronę. Wszystko, co czyni człowiek i wszystko, co robi jest 
wyłącznie w jednym celu – połączyć i złączyć się z tą subtelną 
częścią swoimi myślami, postępowaniami i zachowaniem. 
Zaczyna czynić te kroki. Najpierw szuka w zewnętrznym 
świecie różnego rodzaju wsparcia i odpowiedzi na pytania, 
czym jest to, co czuję? Nie znajdując w zewnętrznym zanurza 
się w siebie prowadząc dylematy i wojny wewnątrz swoich 
odczuć i odnajduje, że jest tam błogość i miłość głęboko 
schowana pod chaosem różnych uczuć, przeżyć i doświadczeń. 
Jest przekonany, że znajduje się tu miłość. Wówczas zwracając 
się do mędrców i do tych, którzy przeszli chociażby część 
drogi i pozostawili ślady, zaczyna człowiek dowiadywać 
się, że jego dusza z tego małego odczucia, z tej kropki może 
wyrosnąć i dać mu błogość - w jego wnętrzu i na zewnątrz 
rozprzestrzeniając we wszystkie strony od początku i do końca. 
cdn na str. drugiej.
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Słownik duchowych pojęć

Akceptacja (z łac. acceptatio: dosł. 
przyjmowanie) - uznanie czegoś, 
aprobata, potwierdzenie czegoś, 
pogodzenie się z czymś czego nie 
można zmienić. Akceptacja - krok do 
otwarcia boskich sił w człowieku.

Badania nad duszą - Duchowe �uidy
Realne rzeczy, istoty których nie 
jest nam dane osiągnąć nawet w 
naszych wyobrażeniach spostrzegamy 
na codzień. Takie zjawiska  jak   
elektryczność lub magnetyzm, 
które nazywane są „�uidami” 
- kto powie, że są nierealne? 
A jednak nasza wiedza (świadomość 
istnienia) o ich przejawieniach 
całkowicie nas zadowala i dla nas w 
ogóle nie jest ważne, że nie posiadamy 
najmniejszego wyobrażenia o ich istocie 
(np. o istocie elektryczności). Czym 
zatem jest odkrywanie duszy poznanej 
i nieznanej obecnej i nieobecnej. 
Zacząć należy od odpowiedzi na 
pytanie: co jest fundamentem poznania 
wiedzy o duszy? Nauka Kabały, 
która została przejawiona dla dusz. 

Wskazówki praktyczne -
zadanie duchowe
Przełożenie każdej swojej myśli 
na obraz. Zobaczyć jak wygląda 
myśl w stanie urzeczywistnienia.

• Śledzenie myśli: Zamknij oczy 
i zapytaj siebie, jaka będzie moja 
kolejna myśl? Popatrz, że myśli 
podobne są do myszy, wychodzących 
z nory, a ty bądź jak kot, który je łapie.

• Wizja i rozróżnienie własnych 
wewnętrznych stanów emocjonalnych, 
spostrzeganie ich u innych ludzi.
• Skup uwagę nie na tym co widzisz, 
a dlaczego widzisz.

dok. ze str. pierwszej.
A koniec jest niewidzialny i nieosiągalny. Jego cel i 
wartości zaczynają zmieniać się globalnie. Wszystko, co by 
człowiek nie robił zaczyna czynić ze względu na tą małą 
Kropkę Świętości. Rozpoczyna się jego duchowa praca.

POTRZEBA DUCHOWEGO POKARMU

 Człowiek podczas swojej nauki w analizach i badaniach 
robiąc różne wysiłki stara się osiągnąć cel. I cel do którego 
dąży ciągle gdzieś jest blisko niego lecz ciągle ma trudności 
w jego osiągnięciu, to znaczy nie bardzo wie dlaczego robiąc 
różne wysiłki nie może mieć tego od razu, dlaczego starając 
się, nie jest w stanie osiągnąć sukcesu w tej postaci w której 
to sobie wyobraża. I jest pytanie czy człowiek rzeczywiście 
chce osiągnąć ten cel ? Na pierwszy rzut oka wydawałoby, 
się że tak. Przecież to w czym znajduje się człowiek, tak 
naprawdę prowadzi go ku temu celowi. Lecz jeżeli popatrzeć 
w głębię zobaczymy, że nie jest tak do końca. Te starania, które 
czyni człowiek często znajdują się bez pragnienia. bez siły 
przyciągającej go. Nawet jeżeli istnieją pragnienia, to są one 
cząstkowe. Co należałoby uczynić, żeby cel który człowiek 
sobie wyznaczył zbliżył się do niego. Przede wszystkim należy 
zbadać stan swojego życzenia. Przecież jeżeli mówimy o 
życzeniu nawet z punktu widzenia ziemskiego, to prawdziwym 
życzeniem jest to bez którego człowiek nie może się objeść.

TAJEMNICA CIERPIENIA

 Wielu ludzi myśli i zastanawia się nad tym, że jest 
ciężko i w życiu, i w działaniach. To ciężko jest z braku 
podobieństwa. Nic nie ma niemożliwego dla Boga. Lecz 
On nie czyni sam, a czyni tylko wtedy kiedy dusze łącząc 
się z Nim w jednej emanacji - wyrażą życzenie i pragnienie 
otrzymać nasłodzenie, otrzymać ten najlepszy skutek każdej 
naszej myśli. I to, że odczuwa człowiek cierpienie, jest z tego 
powodu, że mocno pragnie lecz nie myśli o zjednoczeniu, nie 
myśli o podobieństwie, i nie myśli o tym, jak upodobnić się 
do Stwórcy swoim pragnieniem, a próbuje zrobić wszystko 
sam w wyodrębnionym stanie, oddzielnie. I to jest główna 
przyczyna jego cierpienia w tym świecie. Należy wiedzieć, że 
człowiek nie ma takiego życzenia, które nie mogłoby zostać 
objawione i spełnione. Wszystko co jest potrzebne to więź i 
połączenie ze Źródłem, a nie samodzielność i wyróżnienie się.
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